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Hr o1 ایه 

 ۱ هدا ز هدرکر سره بویلوا یظنتمو بارم یکی رود را اپوروا لود تقول وا

 هرازواقلوا تاق ج وا یکبا ی را دةم لرکس ع یە دعم نوعا قلا تانبعت

 نام هل هلعتلود ۍرک اسءرادةم هرزوا مک ندنفیدلوا تداع كمرب وربخ

 یز ودرا هبلعلود یرلکدتیارب رعو نيود كنزي لرولاپ و روایزنک او

 هیچ تاعیاض نالوا جاها س وفن یدیا زا وا اب هک ىلا

 ییکو راد كرت هليا ړو یک یلخ كراهعلق نالو الیثسا راحود هدنناج یبا مور
 تاغلت لج ندنرلصا هلبرللوا نا رادتقا لذب ءلد هیلوا تداهش هیتر لئان
 لكعلح لب رد»وب نوا ەدە ابا طوف رد زارلن_شودربسا هد هدا شک هعوقو

 ردشعودرتا هندی واهیسو ز الماک دیس هدب هرکصخدقدلوا دیهش یسدلیخر

 یت اعباص نالکهعوقو هل اه قرمل وا فلت هلرکو رسا هلرک كوه اما
 ردحراخ نداض> او دح

 ضقت هتیتفب لردبا ذاا تصرف ینیرفس هیلعتاود .هکردهابتناو تربع یاح

 با هیلعتاود هرزوا قلواربارب «درفبسو مصو قاس ریش هکنح هللا دهع

 كلنکش دهع هني رزوا راسخو ناز هجو ولج وسا ندیا قافتا ؛دهاعم دقع
 یکی یدلبا ملام دفع لبا ول هینور نی سکمروو رخ هب هیلعتلوذ كردیا
 و هلساش یا قلا هصح ندنصافنا کر هتلعتود یافت الا با هیسور

 ارت یی هیسو ر هرکصندق دلوا راتفرک هراسخ یلک ید ول هک ندیا مایق هنهبلع ||

 كن هیراح لود هدرفسوب لصالا .ردشلوا روبح هبمکراتم هلا هیلعتود اردپا
 شهاوخراهظا هد نما لوا هن رق طقف ردشمالوا یالصاح هقشب ندن اعیاض
 ناتسهل قیاس لاوتمرب ید هدنس هجا تودیا ترشابمهرفس رەنا تیغرو

 دنبصوصخ هلا ضم یسا ندنتعض نالوا ضراغ هب ودنکو ندنت اع وقو

 یک هدیا هتهیلع دنن ارفو اغخاو رس هلما انغسا نماد ننی رویم نالوا اغور

 كن هپاناو ابی اراسب و نادعباهب هیلعتلو دو ق رهتاص هه زانهیاپ و روا لود ینافن
 ردیاثنم ضرع هلکنوب هکناب بو رس وک هدننروصتوتفو دوج ع ونرب ییدر |

 هیلعتلودو اضرا ی دم وق ص لود هدنصوصخ قاطاو مع دنکلاع نتا یزوا

 هلرا هاساو ظعس هبام رس یکدلبا ل صاح هنر زواررضو Û te ردقو ید

 رپشلیا ادتا دن ارکاذم ددح مان هد هخایعف بیفعو اهتک 1

KESE 
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 ها oto ال بوم

 ۳ رقن ییکح 20 هل چست كب هل اص م قح هوا دق عن هدد ول دوو

 تاود ماعا هلاوح هتلود هقرایاد ا هناصم ید هت رق هدک دلتا

 هنیرلتل ود كالګو اپس وړ و هرلکنا ی ولطم نالوا ۰ داب وب كت هنیرتق هموق رم
 ند هلر وط تیام بودیا نارذک هرفاو تارکاذم هدن رانو ناس و فش
 یتروصوب هموقره لث لود هرکصن دکدلربو رارق هنس اسا قغلوا دودح عطق

E ۱دهی راکح هدیادی فک د عراف هدنر وص کیدا لوقو هدافا  

 ی هے اص م هله جو عطق هيل علو د هرز وا ساسالوا نامه ندن راقدلوا شع

 اردا تعفاوم هب هطاصم هلهح ولوا ځد هیلعتلود راحات هل. رلغا ماریاو ا

 رد لوا اضما زدمان دّهع هدنس ص ساب نابه

 كن ولهسوز و یرارفو* و تی بز یر ہیک و

 یراکماجتا كنساناع ر زکد قا یتیدلوا شا دا فاو كب د س هدنساتنا رقسو
 رونلوا ناي لیصفت هجوزر هدا دلج نانلا كالا ها انا

 كن رلتلود اپ و روا نا_ لوپ هدنهلع هیسور حورشم هجورپ یالتخا هسارف
 كن هیقافنا تكر حر نالوا ظومم هنیلع هیسور هليا لیدبتوربیغت ین را همیتلوپ
 تالیتس نالواهد_:هح هبلعءلود كلاع كب هرس یکی نیدلوا عنام هنعوقو

 لمح هج هیلهتلود هدرفس م اجا هلیا لب وک ندنس ارج ید یتعمطو صرح
 ردشل وا مفاد یراسخ نالوا طظوحعو
 هعطو 7 یاو سوفت كس . زووئوا ز وبحوا دوهنزا معین اعداض ك هبلعالود هدرفس وب

 ی اعناص كتلو د ج وساو ردنکت قفواجافرب و نتفرف دعرطق تردو قاق

 نیتفرف ج واو قاض هعطد یکیانوآ قرەلوا هدزاضق ردغلوارب وریسا یستلا

 رادقمهدنرارفس ج وساو هیلعتلود كاتلود هیسور و زهنکن قفوا ددعقرقو

 هدزاضق یس هعطق چ واو رسا یربهدفطلاب مش و سوفن كز ویکنا یتاعیاض
 رهنکتقفوا هراپ ناسکسو نیتفرف رک هعطق لاو قاشق هعط ترد قرەل وا

 بو رک هزاغوب ند هنر وقو نیتفر 1 هعطد ییانالوا هدزاضف هد کد ۰ هردو

 نیتفرف ےہ و قاه دءطق شد ا٤ج ا ف ه٤ طقرب نالوا رسا

 زوتواز وب قرهلوا یتارفن یرکسع کلا لاتاود ےےگو ردنکتفوآ ارکذ لارامو

 ین امداض یلک هجرکسع لب هاعتلود رد رحم هدنح رات هن رف ود ردرفن ك

 ی رادقم كن اعیاضاما ردژارللوامسا ندنرافدلوایراوسیزنک جا بولو
 یزو درا هبلعتلود اریز زام هناوا بب رفنو نیمخمن هلهجو قجهل وا بب رق هتعګ |

7 a ت ۳ 



 لب و یی رم
 مشت

 نده سور یلصاضرع ندرفسود هوش ندادن وب طونم هطیسوت یی ولاسو رپ

 كنج هدیاردص * وشت هح هیمالسا تلعهدفرطلوا نکیآیس هیعاد ماقتنا ذخا

 نالوا يعن ید یراترمضح ناخ میلس ناطاس توی هلس او هعقورب هدنر وص

 سوبًعزونه ندنسوزراو لما یسقیا برح نالعا هب هبسور كن ولابسوزب
 تونلو لوغشم هلباقبوسشن هکتنج یا ارق ا و رپ هلتهح ینید-اوا غ رافو
 ندنن وتو رعسک لاک هفتشد ندنکىد لا لوق یطسوت كتلودر هسدا هنیرق

 یتوقراو هلةلوا انتا شکنماد ندا بناو راے هطا یتتغر و لیم هلص یا
 ردق ةنغاطاا ی رکا هس ورو مادقاو ماود هرس لر هر وتک هیو زاب

 ینیدلواناشب رپ یسودرا اشاب یسوب مرک آرادرمس هدعد بودبآ م اهقاو او ی

 یافت ۷۱ تیس كلش ناطاسو هل وا السا راخود ید یس او هانا هداتنا

 ندطسوت فرشزپ ولایسورپ یعبدشلاح هکمردتا برح نالعا هنهیلع هیسور
 تقفاوم هنس هلا تصءادرفنم نوعا ی ص لوص> كدیلعتلود در وز رک

 نامه یف هیلعتلود ید راتلود ناو هدنهلع هسورر و ۳ کعدزردبا

 ضد هلاصد دف ید هلعللود راما هکعتا مارباو قد وس : زن

 ۳ هدنلاح تنر و |

 دقع هلیاول هتسنارف یسرب هجولشاب كنتوادسع هپ هنبرق كنول هرلکننا هکیدلاق
 عیطااب ةلمشس اتم لالتخا :هشداوب تولوا ی دن هداه ترا «هدهاعم ید دلوا ش انا

 هر وک نب اور كننخ روم مان ارسو هفشت ؛ندنکبدلک مزال قفل لالخاو جسد

 كر هلب ر دن وکر کنه هم رژوا دنه هل بل وب ریعشکو كيزوا ند فرط هبسور
 ناقاخ قیاس ی اکرارپ نالوا هدنس هباشمیس هنیزخ كنول هرتلکتا هدر طلوا
 تولوا ی راذکرطاخ قان هنی رق ین هبطجالم كل دتا لاخذا ةنمکح لوغم

 هداننالوا ول هذ ارف رفن جاقرب شم افوقو تسنک هلداتحابس هب یاوخ واتح |
 رومأم هرزوا قلوا ز والق هرکاتسع قحهللوا لاسرا هلو هدوسور

 ندنررومأم هرتلکنا نالوا غا لولح هسنیکع و وزیندن دمر یت رلعج هلوا

 ؛یداب هنتلود هزلکنا تیفکوب نیکی قارتسا هلبا بیرقترپ هتسک مان( بوتا ) ||

 هس دقت وب هزاکنا یانو بلح كن هنیرتق خد هلتهحوب قرلواشالت
 هد هخاصم نیلصمول هژملکسا اسدطد 3 هند رق ینه هنغدنلوا دع ندهمزال

 كنافو ابسورب نالوا یصاخقفتم بوشود هننرکف تمدخ ضرع هنس ودنک ۱

 هلبا هيلعتلوذو رغ لاسرا خصوص هندن امت عروس رب هریاخشا دهد هلر رلود

 X ول هبسور زن 3



 تیآرس هفارظا یمهرارش دلو ا مک ولع یلالتخا هسنارف هما دلالت ایا

 “ردا عقد یصایعا یهدنرلس اپ وروا لود هرزوا قمردصا یساو ند قا

 اغ ی رەش قرش نوسلوا هسرواوا لصنره هل رلعا تا هکر حب هدکبلرب ۱

 هبلکرک اسع هدودح نوجمارابجا هم یی هتک ورح یلارق ایسورپ هلکعشکد
 | ید نلخ بولوا توفهداننا لوا فزوژروط ارا هکنوح هدنکبدتاقوسا|
 ۱ لود حالصالاب ییسهیلحاد روما ناو مرک یغیدلوا مارا حات لتلود

 زا هلبا هبلعتلود اردما مع هنکلسم قلوا هجوتم هنفرط هینارف هدکرپ لیا هراس
 أ مور ةعفد ندنقافنا هح“ نالوا یداشعا رهظلا هوق ولهیسو ر نیکی هکراتم

 | حوسا ہد حا لوا هسجرک | بولاق هدنرزوا یدبنک نوتییبب رفس راب قر ھوا |
 هب هیلخاد لئاوخ صعب ابقاعتم نکیشلوا هبلغو رفظرهظم هبت رح ضعب یلارق
 ۱ نیزسکم رب وهل ری هب هےہلعتلود ةا ر ه۵ افنا هدهاهم طو رس هلعما یعوا

 ۱ كت هد رازراک نادم ید هلعتلود ندنکیدلنا ah دوع هژیا ولهسور تعي

 | هد هنيا شاک قلنا شیرپو فعض هلم هدا ز هن وداسه یودراو شلاق انتو

 ]| یلکهد هبراحوب هدل اح ینیدلوا راکرد یسه یلام هقباضم ید كول هسور

 ۱ ندولایسورپ هسقشب ندنفیدلوا یت اضقن ەد هچرکسع قرلوا فلتیرکاسع
 یتعهلوا فورصم هنقح یدنکن کلا دعب اف ضرعت تاراما نالوا دوهشم

 قلهاوخریخ كردیا بلج هنفرط یدنک ی لود هل ح ورشم هچ ور ولابسو زپو
 هدب ولوا یشکسرسح و رتدتفو ردقوب هلرب لاخدا هنلکرک اسع هننو رد هل ندنزوب

 | ەئ رهلکسانو روطو هقسن اد یفیدم هلوا ستسد ندخل ام لن هیت
 ندننن اج طلاب رم هلا اغود ریه ید لود هزلکناو یییدلوا بایلضرف
 ۱ 4رلدهج کو ددا هدکمزتسوک اروطوالاح نعیدلوا هدانا کرا ناز وا

 || هقشب ندفالئا ركسعو هیقا هدنس هت كن ةيلاوتغ تابلغردقوب هنيرق
 | ناتتسها هلبئس انمرغش وب و نقیو كز د نیکخ هبههدیا لنصاح یشرب|ا

 زا هد هدیعب لاح هلی وب دعب اف ارظن هنس وا شمرک هلا یذاوفن كن ولایسورپ
 یس دعطق ه ینیدلا هد هعسافمنیح امدقم هنسرولوا كج هدنارکسع لاغشا

 | یم هنت دتنا نطفت و هعلاطم هلبا قبع رکف ینلاسمحا كليبات چ ندنلا
 ۱ ۱ ۱ یدیا زاکرد یب روبج هپ هلا
 || ادسهع یساتب هدیا هل اصم دٌفعو ظوب نف هلبقافنا اسورپ هبعناودن |
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 هنغد دلوا توام یرلنوق نسراح نفرط نیغلوا هدا ر اهدیتوق کز هک

 رولوب لصف هد تقرظ هتسرب بویمروس قوج هبراحتوب فز وژ روطار يا ارظن
 هنطص كرار ینیدلوا س ۰ عا مضت ندنس هعط یلیا مور ید ی نو دنک و

 هز هل لح تاحوتف نونابه یودرا هدالوا "هل ج نکیآ هدندافت ءارولوا سزسد

 یتوقهعلشان ول هنوز یا بولوا ررضو ران عاونا راسود ول هځغورهظم

 یس بصق شا كردیا قوش هنیرافرط نادغب و ایباراسب هلدنوا حم كن هک
 ضعب ید ند فرط هنسوب ول هڪ هرکصن دن راکدتیا اليسا یتسهعاق نینوخو
 . یدناراشغا النسا یتسهعاق یزوا ول هسورو یا و عالق
 زاشملوب هد نکا نیغرت هحص یی هیلعتلود ابو روا لود نضع « دل اح لوا

 یسودنکه تدیرلبا هتلاصف دقع ةت هیلعتاود هک د یاش یارق چوسا هد هسا
 هر وص یاود كي رح ی هیلعتلود یالکو يا ندنفوخ رولاق نکلاب هدنادىم

 | St وک دول ابسورپو 0 و یر !

e bE A rT eك دلعتلود یک ینیدسلا هنح ووآ هلس هر ا كعا صالخ  

 هروک هنس هقتلوب یاضتفم یلود یناوقر هلآ هلا ید ییصو هر

 نالوا یراکهسیسد هاکتسد حسن هدب ودیا ل [اصعسا ی ی رادتفا كل هديا لاعا

 تااتسهل قرهناص هل راهم ضا هب هنن رف هرکص یرادتقاو ذوفن كنردپ هلاکو شا |[
 تقوةنره یتبم هنسب راک هعدخ زاکفا قلا هصحرب ریه کد هدنس هعساقم نیح
 كعاطیسوت یقتلود اشور هسرولوا كح هدا ہلا ھم دعع dل٫ ,رلنعشد هلعماود

 فلک ییعظت یس هدها عم قاقنارب هلی اهیلعتاود ییقادنو یزواح هرس

 یراترضح ناخ دنج ادع هد اننا ینیدلاقرصعو د درم هیلعتلود ءانب هنکیدلبا

 نوساوا هر کر هدنفرظ هّیسور ید هاج ون هاشداپ نکنا ظوح یررقت

 هدنارق تی رفظمر هذن روض كج هلن هد اسبق یززغا تن هنامزنایویکنج
 یتسهحاصم هبشور هلی هعلاطم قلوا سزسد هبدخ اضم هدتلاع تروص

 ابسورپ هدسعبو حبوا الوا ل ردیا م ابلا یتماود كب رح ند کنده « دیازیوع
 ینادقف كن هصقا ہک ول اح نودیا اضما یب را دنش قاسفنا * دهاعم هلبرلتلود

 رات ره هد هبعالسارک اسع فرط فرط هلبسح یناصعن راخذو رکاسعو
 هب الیثما عالقوع اقن هنت قرەلوا دوقعم اع اک كنودامھ یو دراو دوغور

 یدیشالواراتفرک هن ارط اتو كلام یسهعطق یا مور دکلب وراسود

 $ لوا 4 ٠

 هس

MT 



 و 9۱ اچ

eنالوا دقصنم « د تاب یرلتلود هیس و رو هرتلکنا تح :تولوا لالا  

 كي و هلغلوا مهم «دنعح نیفرط یدیدعو برق همانخ یتدم كيرا "هدهاهم

 درع هنرف نکیشل ردنوکر وعامر اص و صحت هتعر وسر ند هرتلکنا نوڪ ا

 اسو رپ « دنس هس اقم هل امدقعو ربخ انو لاهما یصوصخ وب نیم هسلاعفنا وش

 | مقاو هدناحابس قطا ای بولو هدنلخ اد کن هعطق ندیا تباصا هنس هنصج

 ریدنوهسیسد یءدعا كعب رد هرف نوجا قرصتو طبض كنسهلکسیا هقسناد
 یا كب ست نسل اها هقسئاد یان ندندتسحو ظبغ درح هت زف نکیشم الا

 یک « دیا هیاج یی هموق رم یلاها ؛اردبا هلسو ییافدتسعا یتیدلا ندنرالا

 ۱ باقی رد هرف رکو هلباول هرتلکنا رک ندنخیدلو! شبا رب تو اپنا هقب رد هرق

 شلوا توف قیرد هر اف اعتهورغتسمو تبان توادعو تدورپ هدد هنیرتق
 كن هسنب زق ارخومو شالوا رعسو یاب هدنتلود لوصا یتیدنوط هد هسیا
 تاقرب یتوادعو نیک ك نول هرلکنا ندنسابا تراسحت *دهاعم دقع هلباول هسنارق
 ۱ . یدیا شلوب یرتاهد
 | ید یی رادصڈ ءوس مت اف اح تالاس# اعم كفزو ژ ها هنن زق هدلاجوب

 | هني دق كرادت یموافمو تفلاخ باسا هليا لال د سا ندل اح قابس ول ءرتلکیا
 هب هطا تحا تاکرادت لر هروشود هشب وسد نود اسو رب هدرا لوا بوشود

 | یب هیلعتلود ندفرطرب هلبا دغا وم ع اونا ندرب یسکنآ هرکصذدکدتا ر ويح

 نانلوب مظعا ردص هدنرلکدنبا نی وشنو كيرحت هکنج ینلارف ج وسا ندفرطربو ||
 دوو هدااح ییبداوا رب ند هیعتل وت را اسد هلوعم هول ید اشاب فسوب

 ےف
 ۲ تد ف مج

 7 .توصسو

 برح نالعا هپ هیسسور هلک“ ود هنساد وس عرف منه! هرز وا یب دنلوا ناب
 ذاا تصرف یثیلوفشم هل رفس هلهتلود كب هیسو ر ید یل ارق چ وسا بوتلوا

 تلوص هنیر زوا هد سور ندو رطرب دوا بوشود هنس هبعاد راب ذخا كردبا

 هلعنلود بم هنق افنا هلا هب رف جد فز وز روط ارعا هددسا شایا مووحهو

 ندهلج نوع الس كني رانطو را ولهل « دتصرد تقو هلپ وب بودیا م ايق دنهیلع

 هدب ونار واط هلیتقو نکیآ ندهمزال یرلم هلابج بوشیااج هناراک ادسف هدایز
 کو هر هبلعلود لک كنول ابسو رب هلبا ول ملکناو ندب رلک دا تکر ج نسحرب

 یرلک دلبا زارباو ضرع یلت اط ین اط بوی ازعوط لوب لوب هار چ وا
 ند ارق چ وسا هیلعتلود ندنغید اوا رغیب یک بب وفرع دیعاوم یو راذعو

 نالوا تم كن هیسو ر ید هلتبسن هپ ولج وسا بویم هروک تنو اع هدنیب هقشب
n aa a 
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 رڪ و

 ھوا هدرا ون لوایع رەت روک تلاع یف رظترح هد اعا هش هدنر وصول

 نوما هنجارخا ةراشکر ک اتسع ندیلوظاا هرزواقعلوت دوح وم هدنسار وک

 یزداربو انعارعیباح ند)هداز نا عع هرقو كر نایلس هدازرا_رحرعشم

 راکزوکروعم هنر ره هدرهاقسک اف روح هل |< هد قصا باب اعا در یاس

 و ردشعلوا ساب ا

 ةلئاةلع تاود هد و دیاتاودع راهطا هنفرطهبسو دی هرلکتاوایسورپ کی

 لر دیالوصا لیدبتورندتفورپ یتدیرلتتو دان ور وا نالوا لومًامیراتکر اقف

 ندن راک دلک هدا تحصب هرزوا كعا هداصم نامه هب هبلعلود تا هجور

 ممنص هزوکه اه العتلو د ندنغی دشا انف هن وک ندنوک هسا یل اح کوبابه ی ودزاو
 یدیشمالاق هراح یرمع نداضر

 هک دما

 هزز وا یتیدلوا راعشاو E همدم لدل ون و هدن رحاوا كالا دلح

 كلود میسو ر هک هلي وشبولوا یرلتلود ایصورپ و ةرملکنا یداشک "یدا. لرسول
 يرازک د نویسلوا « دکعا اعود ۶ ۳ هدرکد هر درو .دلرکو هد طلابرص کلر

 !لدنش هم افن : مماو رطاخ توسل د وسد ر تعاب هسنلود هرملکت | نالوا رس م هسک

 هلبا هب رم لود ضعب 4 هکر وطار هبسو ره دی رګ رغس ندنا روهظ ییالوط

 مارا نا مو لعفتمیس الکو سنا ندا دقع یر طب قافتا

 بالسنا كد ررادیکح نالا یداحاو قافتاهلبا یزو ژ ی روطاربیا چک
 ضراعم هی راتکرحورییاد دهاک لن رلتلود هک و هبسور نعلوایدا هن رت ai ها

 نيڪ ید قد رد هر دروهشمیار ةاتسور لال وا یر زار خا دامو ىر

 ثوعد هقافتا ی رلرادبکح نالا لج لا هرز وا كنا تنواتعم هرکی دک هدنچاح
 نانا هل قلوا یراق هک هر واه ثرالا لوا ند هل هدنکیدتا
 | ررر کد ی رام هدعب و تیاحا للارق هتلکنا نالوا دودعم ندتنارادمکح

 .ندنعدنلوآ ا ءا ق اقا همای دهر هد لر وشراق هب هر هک ؟ودسور دكردنآتعفاوم

"۹ 

SETI 

 | دعت ردةرف كر کو هب ول هرنلکنا لرک ینالوط ندیو و دما :E رف ةتیفکوب



 وب f نرو ده

 شچارارفو شازوب هد لح یر غو هدنیجام رایدلباادفشابو نام هل اوپ و
 مهيد هنر ولوا هلبوب هرکص ندکد خا متکی ح هد اف هنامارلنوسلیوسردراو مک
 نع دردقوشو یدذاق مدو راب 4 ئچ هک ډشکود ز دقوا عاج هب یدیسل رو

 قوب لصف لصا همت هلوعمو بواد كدلبا روصحنیادعا هدعبو یدل رق

 لبا توکسیخ د یقاط ول قاجوا ندیاع اسا راس هدقدنلوا دارا هفینم تالاقم
 قج رات ات یرکسعیضاق یبا مور هلیراغارا مطا هلعاتعم هنوک قیدصت یرانا ||
 یسادنهک هدلاوو یدنفا د شار نودا اکر باکلا شرو یدنفا هللا دبع ||

 .زلوا هلیوب قوي یرربسخ ندن اعوقو كلراغا ابلاغ كردي هلباةعاغا فسوب ||
/ 

 ناللک نان :ونامهی ودرا هسلا تسانیدنفا دشار هرگاه دید نوسنلوا میهفن

 تسانم یس هلج هدکدد نوسنلوا تفارق ین ارب رڪ كمطعا ردم هلا زف

 رک یضح نالوازوک- نم هدالاب | دا قار هوا نایفرد روک دم تار کنی
 یساد_ تکل وقو یراغاقاجوا هلو هبلعتاود لاجرو نارسرمواز و امو |

 هدنس ههجاوم هلج یدیا موتشو یضع هلب ز رهمو اضما كني راطباضو

 قطن كنس هلج قصناوا میهفتو هدافا هراضح ناکی ناکب یوم هل ار ||

 رول زوس ضعب ندنرلحا هن هرکصندن رلقدلاقر کمو رکفتم نامز رب بولتوط ||
 مدنفا بورش ود هنیراشاب نی رالفع یرا-_سک هطواو یجان روط راک اربخو
 نداطخ ننوبامهدوحو كرها دابا قاتن نع نیکو شلواردشیارب
 عفدو منم هلهجو هن ندفرطونزپ لاح نالوا هدودراو هديا راح هت هیلبا ظومحم

 هل و ندوب نکل یدلاف دایقناو تعاطا هد رع رکسع هفیقطاق هیلبا |[
 تقیقح كرهید مهدیا ماعها نوسم زا یرصکی ندنس هلوقمااعر و ىج چ

 وید نسکح هرو باوج هن هب یهاشداپ لاوسرازکت هدیرلکدلتا فارغا یلاح ||
 هتشاو باطخ هب هراس یانماو هب یدنفاراد فدو هیاشاپنادو.قو هب ولقاجوا ||
 كنعطق ر ونس ندهلروط هقیقطایف یدلوا مولغم یرلنویامهدا سم كزىھاشداپ ||
 هدرا لوا بودیا رارصا هدصوصخ وب واوفسم ردن ق رف ندعطق ند هنوط |
 یس ةلج هلغَعل وا باوا ویدزسرد هن ردجاتحم هکر ادنیلک نحو انقر فس ۱

 زردیا فرص یقادصو تربسغ نالوا هدرم-وزوپ رللوق زب ردکهاشداپ را
 هن و ردیا اضتقا هلهحوت هب رکسع هطبار و ماظن تروص هعدلوا هکیدلاق
 هرکاذم هد زینب بولک هی هرار یرللوقولفاجوا ردن ېس همزال بایساو ,ردچاتح

 مالعاو ضرع هبال عاری رس باپ هسیا هنزمریادو ارا ةد هلبا ہرا شنساو ||
 موس
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 هداز ناعع هرقو كب نایت هدازراب> نال کک ندن و اھ یو درا زونهو

 ۵ هروک ذم تاصوص> بوتلوا دفع تر وشم نسا هدلاحیرلقدلوا رمطاح

 نانو لکو باک لا سر هدنوبامهباکر یهقرو نالوا شعلا هلق هحدقا راد
 یراناث مدع كن هبرکسع فلاوط لار ق هدنس ههحاوم هلج یدنفا دشار

 یسعقو نیخامو یرلکدتاتدوعزرمسنقو بوبمیادایقناو تعاطا نب راطباضو
 هزاز هد اص دو یکی دناژپ و رارق هي هکر اتم یا رک نواراحان هنرزوا

 | یولتطم كنول هنوز یسهاوا عطقرونس ندنرهن هل ر وط هسیا رولیزپ و
 نکلو ینیدتالوا زی وج هر ورضاا هلبا ازا قافنا هدنوبامهیودرا ندنفیدلوا
 یرانوا_به تصخر هنعطور ونس ندنرمم هل ر وط كنترل ترمه هانلاع هاشداب

 سد ترور هت رک اددع نیعلوا ر رفع نوا ھر هدراهب لوا

 ۱ عالوق هرق هاک ان نکا هرز وا قعلوانانو میهفت هراضح ناکب ناکی یکج دیا

 ادب یدنفا دشنار داکنک ن ونام ظخ ه_ء طور ندنه اشداب فرط هلد دب هصاخ

 ج رد راض وصخ نانلوا ناو رک د هدالابهدننوعصم بولب ریذتیا تئارق
 "یرلن ایه یاضر هنصوصخ یی طقر ونس ند هر وط هرکصذدقدنلوا رنطاستو

 قوَشرکسع اد دع دنر وص ییدلربو رار هن هب زا هني لاح ره ندنخدلوا

 داق كلر هلررت و یرلماطدو هطدار هژ.تفو كنس هلج ارگ وار هاك کم زال

 زللوق ولقاجوا راسو را دج سو ها نشو ی ركب وب رضو رعا یرال وا رضاحو
 جم هلبراترمعو یعس هل رلنا عاف و عالفردق و تونل ول هدرلارع ےہ هدفالسا

 | كنحالب و هت راروتفو تواخر نالو ع وقو هدرارفسو هلبارک دن کو دیا شعاوا
 || لتسنفو هدنفوتس ر تع هب هد راه لواو ردن س دنن زارارفو تد وع لادحو 0

 ك هلوا شلروب تاوصساو لاوس ورد ردا اضتقاربدت لصف هنیرلمآا رارف
 || رلقاعنوا وند یتسواد هن سا باوج رمهاشداپ یدنقا مالسالا محو اشار ماقمک اف ۱

 نچ ماود اموع هدنرلکدتبا نا طخ هن راراتتخاو ناطباض ری اتسو هن رافا

 هب یهاشداب نامرفومها رمهلج یتاوغارلفاحوا دالادعب یتاوعد یهاشداپ تلودو

 تداقج نانلوا نابیهدالاب نکیا هدن ددص ترشابم هب هپ وجا ندیا اضتقا بوید

 | ندودرا هتشبا عاج یہ نودیا زاغآ هباوج لردیا قید صیب رپ رب غلاانرمب جاقرب

 ]| دادا کنج بوش ةو زم سد رتمیرللوق یرصکب دن هه رانا اسم نال |
 اح

 هک هل ویو ¥



 دوم ov )رم
 هراز روک نسلرب و هن طب ار هلص یر هتاف كيب هذ رب بو انبار ارا ندیا

 | يا ن دنر را تخ قوا اجرا وس یفیجاراوارد هلبا هعاشاو نالعا

 رم: ییولقاموا هجناکهز هنر دروکتدرلقجا حتت نایک هدیدرازراکو

 ندسلوطانا بودیا نطرولیروک شيا هلی رکسع یرهیح یدیا رزعیارابتعاو
 هنن رانوس روک یدرلشلوا ردپا خحر هب ولف اجواو باععتسا ني ناک هرد
 كرل سمو توقاط همرقع هنب زاغوب یازتجوق سم هتشدایدرتسوکر هه ولقاحوا

 همر ۱ بد لا یعلع لرلشادلوب ل ر هروس هرارب نیزود هدنکوآ

 تفلاحم یرب ندنیعماسرک | بوروواص فاذکو فالو د.یدشلوپ هلهجو لوا

 فو هک ارث وا دن یه مدا ول یلامعت ها ذاعم هنساد م هدیا هفت نس عوط ۱ ردپا

 رطا عطف ن ند هفباس عیاقو هللا ناهس راد بازاغا هر ن هلواو وید ر وعا داععا

 هل. کون هدنلاخ ل ازت نوبامهیودراقرهلو,عوقو زونهس هعوو نحام م هديا

 كنت اکران نوا« هیودراو شعلوا تبعر و ليم يص یر و رضقباس لاوتمرپ

 یو مد ام لع ماطر نالو اق اش نوا زجاقاهب ی رهکج

 ۹ اهش كنلخودزار هلی وب كنيلا طب هو رک زمارپ هشدار الصاو كن ر ارات خا
 لوفعریشیرلمر و هلولو هعاخ هلن ادحا ف جارا قج هل وا تبات یی دلوا ناللب

 لب وش كمر و 4ط دارو ماظا هرکسع هرکص ندنوب هداج ینیدلوا تیفیکرب

 هاجوت هاسشداپ بولوا لک ثم یس هرادا كراب ریکپ هرزوا لاحوب نوسروط
 كنس هماردهع هجرانق هرژوا ییدلوا روک ذم هدندنسساسا هپ ائ رلب ریا و

 لکدیط ضار زونه هن :نکلوا دودج مذعد ندهل ر وط هعشد ندفدلوا اقباط و رس

 ند هاو اوو نوت نوت هنب ر زوا ید اوج هلوعم و كعلخ نکا

 هدا و و ردج ابن هةوا حارخایالک ی طرونس ندهلروطره كل ردیاب

 تاکرادت لد هپ هکر اتم مانخ هسا رولواقح هنلوا رارصا ند فرط وا هي بور

 رادرسیرط وید رذیا اضتفا كج | ارگ وارب هن هدراهب لوا هر تشد هب 4 و5

 هد هلع هب اسا یراتر وصوب هرکصن لک داردنوک نوبابه طخ یکم ہی ی رک |

 هن اسر ئچ ارخا رکیسعاا دد هدرانا ۵ سس راهلواو ناس : و میهه هب هلج یلدا

 هنس, هد ارا نی ا اضتفا نالعاو هعاشا یعیدلواء ها یسعاوا تایم هل توو

 شوک ترا رازاب ی زوهط نوا ناب يه :1) هجوم

 مارک رودصو اشاپ نادوبفو یدند | مالسالا ج هدنس هطو | ضرع هدیفصا لا

 یر هدومزا راکورایتخا كغاجوا ر رهو ل قاجواو هی تود لاج لاو
 و س جج
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 .هدرلرفسوب ندنفلزبسماظد رک ایی قیاس لاونمر هک هراح هنهد هسا ئ ړ وغم
 ,یلقراط میس« بوش هداد ز تسولغتو مارهناران مین امالسا فوط هلوک تدنوک

 ناب کشاو لو یزواو ردنب ونیتوخ نږ تفرط هیسو رو رک ,فطاو دارغاب
 اا راقتا دار ه و یییدلوارا ترک هادعا دب یار ۱ دو لب راهعلق لیععساو

 || امشب ن "رخ هلصوصخ ون قر؛هنلواتبشد ههیلک تاکرادب قدلوا هډ هشاس

 نالواںاکرد هدنبما هنر یار هاکو هلبسالب ری دن ءوس هاک نکیشهاوا ي فرص
 هل اتو اشا بويع: 2 ؟یب یأر نيرا عو ښا سان ردا بفنو قافْش

 || هرزوآابرد هب راج نوناق.هلبیور با یتویامهیاعتود هلنبس> هرباسضراوع هاکو
 ۱ فر ط هلن هج یی دام هوا فوم ارکوارب لیصالاو ینادلوا یسسمق اللوق

 | كراهب مسوک اضر هی اص هرزوا ج و رشه سانيا یار ورد ند هناهاش
 تردد ابی هل, اکم «ززروا كليو تیاروص هبهبذطاصم, هد هکرراتتم مانا

 هیعالسا یارسسا نصب .ندنمفرط نی کوب لا رام ہد ما لوا هدف دنلوا

 ۱ کی شان لع لسناد هبت ,نالوارثیما اهو رج «دنس هکر غم نج اف هلیصوص و
 | ةا وم ین راشا تلمرک | را درس هلباقع هنفیدنلوا قال طا امارک | شاپ دع
 | یدی ندنت ادنز هایت قرف بلوا قد رفت دایره درک رس كنب ارل ا وع سم
 ۱ نکا تلوهس تسک نص م * ق رەش القا هلی رب نیفرط هلفعلوالقن هن هلق

 یراتکلع رسناذاو زیسنفو یون او ندی وامه یو درا اس ]رابه مو سل هک و اطا

 ۱ وای کھ نوا تیج .صاضختا ندیآ تعحر ه_ لب اج

 و هیکت ویس یف اب ده نالک هنیران اےآ یس ندنفوح رار ووا

i:ينیحاوا شقیا دفع اترا  NE . 

 هلب وش یفار رطاو یدل ییدح بولکه امان ید نم “دو یدلرتو هظنار هحالصو

 ۳ رفئرب یبیلوا شما بنا نایسارع | دا یت هلت وب و دنیا هرضاحم
 ۱ راسو یازاو یکرق مرکارادرس نک ر e ج تولا
 هرک اسع هل باب بودا. ادیرللالد هدودراو یدریو ناما بودبا داد زسا یارب
 | لویناتسا نا" نرگس شر لکدید رد رسا تدوع هز رکرلتسالو هل رار هرب و ندا

 | نوجا یرل فن تمالسب ك راز مسرب غ یالارب بودیا عافسا هلبایبن كجرک
 | نهذلا میقسیال ری ندنرلکدمهدیا اردا ینپ رلقدلوشعبا فالخو یدک باکرا
 | ینللالد هک هدر هاخوهق پواوا حوا دا ا رک و تربع



 دو عام Eee ان

 روح را نوش وک نوا ا گرو تصر E القرب

 هذن و که سنا كخ هربو تاوح 4 وکه نةدار روز رد هرکه قات مایا هر

 | اا دم وند ر تلد وس یش توظ توعا هال تا تکی

 لاوس ك لجو زوج یسعاواربهع لزوک ذا داتشو عزو ضس هلج

 بوئلوارب رو ج رد هب هطیضمر لیصعت هج وزب یزارق ل لع و ویاوحو
 ییطصو زب هلم و رک لدا نات ی راکخ هدا رتل ةو شا ةع یرب زره

 عیطم هن ضا هتسذازدیا بات ع ةر زب زها داب ولت کو شاما دانا دعولریخ

 ریز دا را بتخا یف الوا وارمخ هزغدو هناقو یناتش ك لود ؛زداقفو
 | هرکس سع شا حجت هزکص ندقلناشپرپ یممروط توئلوا هظفاسحم تاارباوش ||

 ك ا یودزارک نم د تولوا هلی رفت یسلوا هدناحوش كنو باهه یو درا

 | یکی زکی رلاخ دا هلل اما ندنآباتسمن یک هبا تیغ هر مط اتم هیساس لاو
 و هلا نمد هب ااو قحوغوضص ادنهمم یدلوا تغار یلص نبانکی دلا

 ژوکا _ِ_ هل: رخ اتو قوعرکآ ندنکحت هدیا در هدد اصن یدیرنآ

 مزال قوق بو روط تدمر هد نبا لق ابق هزاباو هسک ارج هداب ز نوک
 قوم هتمدخ و تودبا هظحالمیزلنو عا رب و ولر د یدر هبسزواک

 ساسا هدقدلوپ ماتت سا كزهلبرتو ژارف هت هطانصموئد هديا س هغاوآ

 وبشاو قند ید ندیبطعا زر درط قورظ یار وص هکرادستع هرز وا روک ذم
 ندنفرط یس هل هلبا روزو ج زد هبهظرضمر, هلن بنت ی رارقو تازک ذم
 اوبل مدقن وضع هن امه تاکر قزهنلوا ریه
 أ ۱ E دلاصم هینوژ و 4 ۱

e Te ۵ 71الو كنو وی : اراصخ مو یصبصخت دام " 

 هراخاب الوا هدفدنلا یربح یدورو هصالق انقاعتع یدیشکاوا فقول هن

 هد نمط نفض له * وی ندکد ها راته:سا یب  رطاخ لر کندن ن ن ذرط

 مس یقمز هک ول هلا ید فا نط مم یا افق رسد ۲ نخ ظا ف

 یسودرا صالو هعوسم دا هکوب و قان ڈٹ وقر نت به لباسا 1 اب ار

 هننادوشیماعود هسو ر نالوا هد هلوطو هتشر لار ر < زلا فلانتی ادنافوق

 ۱ ها اکمل ع یس ەتو سان ةر ا ا هدست تولوا لارا ره ه کشا

 هب با ورک اذم عاعحالا و ندٽفرظ قارد وا ضا

 زدتشماوا ترتشابم

۱ 
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 یرآع تس ولم هرک صو یکح « دیارادتآ هعلاکس عاونآ بولیرش ندا

 هنا تروص ردراکر دین هلو لیصاح تبروبک کر هلا هد زرع رز وا

 بوربو مالت ه ماداع رو یلاپ هاو هزمرلتکیلم هل هج نوع هرکصندکدلربو

 بدروهب وسن یک کرکصوصخرب زره بونلق فرطرب رو٣ د نالوا ضرام هرکبعو

 عالق ود رد رعلا هلا ماعا ذج | ندنم “دةر د هنس نوآ ش شد ق ورهنلوا

 رادصح دلج ودردقو یاکما یربعالاو ردیلعا هنس هراح یصالتسا عاقب و

 بوډا هلام SE كڪر ھو یاو ناز 9

 بودبا ما مارح هعټښک یتح >ار و با وخ هدر دجمکو و هح الم سولر در ۳ كشداو

 هردتآ لح هله> وب و رونلوا ماقا دخا هل روت هب ندنعشد وشاب اا

 راتفر وااو راکما رګ ويد ر ولی هژوا ندز وب هر یرلعتم ندزا رقو مر ولبن

 بو مهدوي هراحر زروییدیا ریدکت يوه ردعو و مر وز ریدلوا مد اردقوب ےٹلوا

 لزرع رکسعومدتنا قوقو لیصعتو مدل لج یرلتوب رد هدقبجاق رمرکسع هند

 یکدعق 3 ES سعد ورم هدف رط 5 هدص تاتو یت 5

 یهاشداب ر یاضر یالح مدلوارومأم هک =< ندتها-تنهش فرطی هدلاح

 كنحركسع ر ولك هی ندنلا لرزخاع E بولوا عج ار هب هلءدلود یترضمو |

 لب جاری صوصخابو یب هيم السا ٹل ام نالاق هذفارظا وشهدنروص یید |
 كج هدرا تکرح هوطحر ندلحوش نویامهیودزایلهد مزال ایم ی هعاو

 روهطرلعانا وسر ریه اهدو هد نع> هوا راتفر هرا دعا دی لبناربا هسلارولوا

 هننرز وایرلعد زر ویدیا جر ر یی هفاصعوب ندنفیدلوا رم هش هدنکح هما

 هنویامش باقر ن نصوص یعجرت كن هڏ اص م ن زا دعد ید م رکا ادم

 مس زک هسررو 5 ر رارق بو زا ین الوا بسام هدرکبراش سس گ هدیارب رح

 قرهلوا یدنسساسا هریاخناب ندنیفرط نوا ها« « رک صد دک دید رسرولم

 بولوا ےھت هن هب هلج ین ومصم ا تارق ترو تالتر وزار تانا

 فوب 2 هدا را تخا یم «رزوا سا اوب هلبا ولوقغض هيلعتلود هتسدا

 یمیل هديا عورش سم در رد اتم یکسع هدب ودنآ هظحالم

reهرم یاس تو می آبو باوخاکب رذیلوآ لوگوی یب  

 4 ردتوب ٭

 ماخ هلبا عور هر ب هطاصم صا ق ۱ 4ههود وب fF FE توت د روک ار ظد

 هدلاحوش كن هبل-اود هبلع ءا م دلدا هب رعکج هیعا تابث هدنس وشراق نمش د

 3 كنون قردلوا نابزکی هنیرا.ضج هلج هیاکعد م هدا تکرحومرس



 هم 7 ۳ بک تن

 يظفوبد ید و یاد یر یر من ردقح هوا عو رش هکنخاا
 الوا هرکصن دک دا توکس زار سلخ را * د_قدناوا لاح * دافا هلهحو ||
 تنابد همزالو تمد هبحاو هزه هلج لاما هک هدازا و2 3 ن یهاشداپ ساز

 یطع اوا جا زرابآ م اش هنکرخ دی روا نشد بوراو زیره لوا |
 هس ول ه دنا رکن قا و رپ ریدر هام کیر ےہ یارک

 ع هه بار وش ید هر رب اما زردی ارق یرراجزب هسرول او هر نفت |[

 لا اوسو ردرها ۳ هک تارات لح هدنآ تىرە هیلعتلودا هر ولک مزال 1

 هدننو ردو كس هعاق لار | ضوصخاو گلی هراس ا لاک خر قوا هد نوط |

 یادف مب E | م هدنا هعلاطم ی رالاح كن اینصو ناوسو هرعردقو ناتو

 هبسلارولب هل وا ن نکع یر هطخاح کو هعلق و و هل هند هلی ارم ۱

 هدکعا رارف هدنسانا زا هلی وب نوکی نوک رع رکتع نکلزلوا یش الغا تدنوب ||

 هلبا لتق ی سد رک او روب ا يراقالوقو یرلنو روب هے دلثوط یار ءردقوو ۱
 رد ٥ دّقج اق رکسع نسناتح میخ لک تولوا نکم نیر وب هنلوا تسایس

 هد احوب رد هدرارف یرازوک؛ انس هل ج زروبقاب هروغان یکنارپ یخدراتالاق

 هد هقاب وشراق كب هوط نمد ید كسد مهدی ترشابمو ع ون هکخاا

 هلیا راست زمو هب اط کیو نیتم بو که غاربط ه دّبب ترش هلی هنوظ ||
 قلفاطب و وضو لو تو تناتم هلا ا عاوناو راب + واضولتیلکو ||

 قو ین اکما لا یکنح نادیمهدن روص ییلدس بلوا كنح عا ةنطاحا

 يا جاقرب هلم نیس یللوا یکنج بوط هلب ا سد ریمو هات طظ هلو هسلوا |

 نوک یاو ب مدا نک رک مک لاخ ذنسب مو هبباطردبا کنج بوط ۱
 دطنار نکما اهم هوبا یودراوب یدعساما زرد ڪڪ نویفابط هب وط ۱

 عج ق رهلوا ندنلیم ق هد ام قراخ ر ؟تسع شلوآناثبرپ ردقونو بولر و |
 هد رطورب نشد رکا ادلیآ بک لاحرذق تلخ هدیآ شو سوکرپ هنشد بولت كأ

 یرلکح هدلارارق توشاق یر, ند رکسعوب ةبسیارولوا كح هديا كنح نوک ِ

 یکن وک یرلتح هلق هلیرامدا رغ جاقر یراغاو یاطباضقاج واوارزو نابقو
 زر ويلعب نس هراح یرغ ندناو رد هب طاصم هبظ> الم ولر ید زدراکشا

 نعد AE هيسيآ لکد قف RE e ± تەواو

 قرلوا هدن رب دا هل عود ناو یی رسو وک بنام هد رع رب ولو هدنسوشزاق

 لهسیاراتوطزوپ هغلن اشترپ هرکرب هدیودیا عو رش هکشجالاو ردقج هل وب ما |

(rr) 
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 م < درج سم ےن ج
 | ندنکوشیا بولطن دطاصع هدنروص هناا بوبلوا لوبقم ید هد هناهاش
 ۱ هتک یر نوا كن دجحایذ قزهلوا 3ا هش داور هدیان ون مرکار ادرس

 | که لروش یف خلوا د قع تزوشم سا هدنسمارفص نیحام نوک
 | یا را _ةامنواو تلود لاجر ورلناریمرمم هل ا و ماظع یارزو ددع قتلا
 | دن رظدلبا خاعجا هدنرداغ کب ادع ادا لود ةمدخ راسو یرلطباطو
 | خج ییسبغنق كني ر هدام كنحو هطاضم !اطخ هراضح ندنفرظ كب ایک
 | ڭنح وه اشداپ ولتکوش رتسا باوحت نوکو رم دنقا تاود تحاص هسیارولوا
 | هل رلنویانهدوخ یتنهلوا هلاصم وائاش يلب واو ییسقلا ماقتا ندنشد بولا
 اروند م هدنا تکرحوارد یرفو مردبا كنج مدنفا هیلع ءانب راشم رو قا
 | ملت وضح من یدنفا ه رکص بودنا نا هدلحول ق لوا ساھ زر سا ناوخ

 ۱ فاو یاد هصو كن اضلا نیب هلکعدزسهیلن وس هسیا هن یسبغوط ید
 | دریای اکشن نوک ا نوک, هفت ندا رک تع یرب ره بودیا نارذکر لثح
 | هلیهناهب ینداو یتالاج یزلیاب مدع هلهحو یکدابا هب ضو یدل كن هلجو
 | قاعان غی دوا یناکما.كنلوا لنح هلنا رکسع هب و دان ین راقدنوا هدکغا را ف

 | لصالیاو هدنرروضحت 2 ریدنفاو هداروب بودبا جرت یتفرط ملص یسلجو
 ۱ رلذدیدور دن قوت رکج هيد ولزد یرعزرلب وش هلهعو وډ ید هدنرخاو هداند

 ۱ دعا رذص فرط هلب رلعلوا ر اضحا هن یه انینرادص هی یسهلج هدعا

 هدننع هبط اصف دافع هنرانب ولوعتم هلبا هيل دتلو د هح ادق ا اباطخ هبة
 مدقتهویامه تاکر هلنا رم ارب مر اتش دعاک نالک ندنف رط لازم نیر

 ندبفرط اتشاپ ماع اق هلا نویامه طخ نالوا دراو هعفدوب نتا یدیشعلوا

 طا شد نيف وا كنح هلنا نشد ار ظذ هنیرلموهفه ك ارب رم نالکح
 ۱ هنطاصم هرزوا هد یلعتاود مارو خلو لا اصن هر هنلعتلود ناش قوا

 | نانهردراو قّرفه نادعطق ند هنوط یسلوا دودح ند ها روطرولی هل وا لص
 لوح نوع هد هر اعو نوسنلوا هرک اذم هلن اضم ندقرطرب و هب رام ندفرطر

 كنعبولنوت نوساوا تحوف سلوا ولناش لت هخاص» بونلوا لیصح تدلاغر
 شوا دیک ان یلحلوا ماقا ذخا ندنشد ی زازنوعاب وید رروبما وا هننهس
 یزلتضح ها 1غ ةا شدا ولتکوش 51 رد نون انه طح نوعصم را

 بو ناو ید زسا مت هذیا هجرت ید اصم نی زا دعب م روم اف هکنح ندنف ط

 | نوک کنط ناه تالوا زیَضاح هللا لع الکوتم كلرذیا هداما ی رکی زکسع
 بت چ
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۱ Hb o eg 

 هلیرلغا ناب و ضرع ی راکج ه دیا اطعا ید دن نیبم نل اح عقاو ةلبطرش
 | هکراتع ما هلبا نییعت تدم اعزکس هنیر زوا كنا. ق هنلوا لوبق روک ذمساس

 صالف ینو ڪک یی رب زونوا دزوغو یجنوا كن هجا یزوبشا هلفلواریکرارف
 لازبحو سانا تدوع یدنفا فصاویس ادرف قر هناوا هلداعه رادنتس هدنس هی رق

 هار تیکعوب لاشرام ہر اس داوم بولو ینو دام هنعضو ساشا زکام كتيب
 | هل اکم لع ندنغیدلوا هرز وا كلك هنسودرا صالق ابب رق هدلاح یتیدلوا ضوقم

 ارد ییا فیقوت هند نک لا نی چات زر ھا
 هلاحو تقوهکرید بوزان هرقفرب هرز وا قلوا هبیرغ هدمافم و یدنفا فصاو
 | مادقا هزیظنت نکیآ دع اسم نامز و تقو بوولوا ضحریخ هکر اتع دافعفاارظن
 یدزوناوآ ییزوست نینق طا شاپ دع یبرنکپ ریز و نانا نفوق
 | کانن قران یطعا ردص تولترپ و ماسظن تل صد دا دافتا دلج هک اتو

 نالوا هد: اناج لیاربا هلباردص تعسو هلا راشم زب ز و هسی دلو ارم چ یدنس

 | مکیدهلی نوا فاصع زور هک فیح دص هس ان لفاساو للاعا بوک هنسودزا
  ۱یددلوا لوص> تایروص هاب اضم ۸ دو ندعا هدولا هلا ادعا نوح یتیم

 | ییا هسیدنلوا هلدابءرادنس هدصالق هک اتقو یدیشهالشاب هفستراهلنا ولد

 | شراپس یکلنش بوط یلازمج هیسور نوا یرلتمالاسهنارکش كنب رکسع تاود
 | نالوا هدنسو نم كن اشاپ نچ یب کی هدیراقدت | بوطردق زو ابی ی اک
 | ابا كرت یرل ستم لز هید یدصاب نمد بوریو ین افا كجا كنها ز هدای
  ۱ندنراهقرا ید اشاپدح هدنتروص هداما هلیرلغا تاع غ هنآ هعلق لارا
 | لیدبت هبضهدقدلوا سکعنم هی راسزیف نح اه ربخ وب بودا مطق لر یلیخ

 كموق راک یکی دکر وهط تااحوب ید « داروا هلت ارس ید هرانا ناکم

 || نکع تعواقم همصخ هلرکسع سه طدار هلی وب یس هل ج هدقدلوا یرلهولعف

 | رلي دا مزج ییغج هیوا
 نددض) رف مر وت لص ناص نوسلوا هسر ولوا ل صدره « دااح وش

 كرفس وشا نانلوا دانک هایدص رسد 79 زقهد هبا نان اس ییدلوا

 اره هسور جد كالا یز وا قرهلوا دودح مد ند هل روط هدنس مج:

 هنیرب رب یروص سکر ه هدیاب وب هرکص هلساوا جرردنمءدندنس ساسا یعارفو
 || «لدرتسک هلب وشزپ ینه غل اط یرکسع هلیصوصخو یکج «دیا داتساووزع
  ۱دز هطاصم هل هجو وبو ندنهدداوا هابنشا یی یرلکج هبد كدرګب هلب وو
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 و را
 ڪچ ص چ تمسح ت تست ری تی جصب همسرم

NESEد دما ا۵ قر هلق ر ۳ هد بش هام  EEداو م نات كوا  

 نت هان لاررح هد هساا شعلا یعس هته و لیدعت 7

 یرییشت كةل داوم وا یتبالوا ش ابا ضرع قرلوا دافلا یف هلغلوا

 ولتعفنم نالوا جردن هد ةذام ج یک توانا ناس کج هک ندلا

 هدزا هدنهاعم نالوا دععم هرکص ندناو هدنس هلا صم هحرابف یدو هلبا ظو رس

 س سسس
 ةت وا در هپ هیلعتلود تاد غب و قالفا هلبا طو رشولتعفنع نالوا شعاوا جرد مم صم مس

 ار نالوا ر هتلود هیسور اک ههر وطو قملوا عاضتاو حرشوند
 یل ك هیربخ هلنااصم وشا یعظنت بوناوا قع رفاو زاد هتاف اک شا
 هدزرراسو رددوا هلاوح هنتقدو یس راض خرم قح هلوا عجج نوجا

 رکیدوبد هلوا هله>ولوا هني هسیا هلهحوت هک هبه راځ وشا رار ونس نالوا
 كنو هلا مطب یدنس سانا هع طر یواح یهدام سد هلس هوالع هدام یا

 یتققتم هل هلاکموب نوک نواو یار هرزوا قلا رق عابدی رام هک زا

 یکیدّرسوک هلهح و وب و ییغیدلوا مگ كاتصخر هیهدان ز ندنوپ قر هلوا
 شداسا درج « دلاح ین دلوا ج راخ ندس رومأم هلص وح جد رح لّ

 دعامو م رعد یغیدلوا دنا و تراس ج ع ور ند فرط ودنک نوعا نيفرط

 یکیدلکندودرا هدب ولوا رهت دنسو نکج ها هوفت یشر راد هلص لاوحا |

 یذتفا فصاو هلکشیا میل هب ودنکی فج هنلوا هداعا كنیدنفا فصاو مج ید
 كت رلقش ضو کانحخ هب هيل دتلو دور س هن وبابه یودرا لصق لا لبع یفک

 هدانا یکیداباهناوض هر یو را مقاو مع هنفرظرابتخ نیا ولر سیف
 كنس هل اصم هک ؟یتوکی عحوا كنەغاىدىرەلوب ماټخ ید یس هل اکم یوتشز

 یسالت € فصت : تا هنلملود هر وصوب و لصاو هواه ی ودرا یربخیداقعنا

 لوس ر هدنیحام ندنشدلواهدلاک ینلن اشیرب كنوبابهیودراهدهسدا ساوا لار ۱

 هدفدلوا مهغو میلی هر اط > یساهنا كندا فصاو قرهناوا دقع سالح ۱

 زود كس ینا هد ا نالوا هرعت هراسریم هدنلوصو هتحام كنو امه یودرا

 یراوس زرد هدلازا كردبا رازف رزآرزآ موب لک ید رانابولوا رد
 رذهانشای یرافد_اوا دضریم هر هناسم یتدا توبهراو هب وط هسنا یرکسع

 یناکما كنمواقم هسلک مزال كنار وه ند زم هقرا دوخاب و ندزک وا نم شدو
 ندد را > یب رش نوها وید ردر رفع تمادت هلتوف لئصرفوب تولوا
 قوا ضع هوبا بار ۳ و قاغا E دیر ۳ 5 زو قاو اا



 نویز E داش Rj جد CE دن ترسم 3 هنری أ

 ےل ےلا یٰلع ند فرط ےظعا رډدض ید یرا دغا تانیفرط هلی تیب

 ا وار اد ا تا یاو ا نولو! لاصبا هراعوب ||
 ناھ نشر لازح هلکعا تذسدن 2 یا ي بس ىج ن ی دے فا فصاو |

 یدواو میلست هیید فا فصاو بوزا بوتکمرپ ابا طخ ہللا مما هیوا
 E یودرا نیکعا ب صدا | هند اج 3 0 ابن ل /

 عھد ۳۳ تو e ود 2 من دوحو نام نا | :

 سومان ندنکیدذلب ۱۰ نع-ییرلعج هلو ا بولغم «سرولوامتاو هب راحهداب زو بود ۱
 أ

 مکیدلیب مب رد شلیا راتخا لوم أم رغ بب رع عضو وب نوا هظداحم نود | ُا

 موز ار ظذ هلاح تروص 1مماعود ردراو ر رض «دنلاسرا دعاك وب ۱

 e دکد ید رولوا وه د اف هل اصم قسرولوا قفوم هت صم رب بولوا |
 هکسعا ت ر وشو لقع تاب زا ندا لاردا شعب دلوا راک رد ه داف ه دیلاس را |

 زور دنح بونلوا فیفو . دریز یدخ کن لارج رادار ووا

 ید ؟ت ناو یا ون «دنیویم |

 شوا ۳ ی د هباشاب O ندسنف مردم دأمواو

 یار «اراک دایر ناک ن دا یدرو او اس نوبامه ی اعود ی ردیلوا ۱
 رد 3 جم رصد در یدخا فساو دیدارهای ا

 هلع هر  همسو ر نوسلوا هر هرکرب FN شکرو کمو هی هه ر ه لصاخا ۱

 قر هلوا یهاش داپ مرم قوا هلاصم دفع ٠ دلاغ تروص ٠ دیونلوا

 3 کد که وبا بولو لب ۹ وسا ا تن روصوب وری دن درب |

 هدر دحربم هسک اطاسیتحا یب رک اسع یلیخر یر هلوا بلیسنء قیفما 2 ندو رطوا كز او ار رونه py E ۳ الو لاک[
 هلرتسع كم . قرف زوتوا شاپ دوم ی هردو شوا یتح بوواروبح هفیقوت |
 یدی 5 714 اغ دعا ظن هنکن دلبا فقوت هلبا راظتنا هپ هلام هدنناح ن دو 1

 هح هلع لود بویه هلي روک شدار ید هدنناج هبسور نیلنغیدلوا م دن شیما

 اا ناوم یدنفا فصاو هل هوا لصاح تیروبحم هپ هطابصم 4عحو ره :

 تب



 جیم مس

 3 اس کن سنا

 ۱ نوع ییلوآ نرطر لب كس دام اید كفسویجارساو ی کارو ار و

 اس کم دان نییعتمر و هدافا ی هرکس ر ومأم هټلحرد ردهداما ځد یلص

 یس هرکس هبیسور هدق دوا جارتسا وپ دزیټ يلا لاتسرا یص

 هوبایه یودرا هلن ابس هدام چ وا قر هلو اساسا ېچ دنیسر لاربح نالوا

 ۱ ۳ ی دیشمردنوک یعلیا رب

 | هاچ دیو ژهدهاعمنالواعقاو دهب و یحصهحرانیق ( یوا *دام )
 ee نمود ریش لتعم یرا کلم ناد غر وقالفا(هناب هدامر)

 5 هنلوا هوا تیوب و "هدام )

 بت ےس ںیھ زم. شعب هرکصندق دوا هراششجا هلبا تر وش» تارا همود رع داوم

aمو پولوا جراخ ندزاهحر د لابتعاو فابصتاساساوب  

 هیر لارج هدننیمزاردمزال حرص لاو نایازآرکد لبو یصعنو

 راد يرد 1 بولوا هدرا غبر دو ےب ب روماني هددها شل زا بوت تب

 هرکصندنوب مدلټا هدافا زوصق رمغ ن رم مالک نور دیحراخ ندم هدهع

 ضخم هسرونلوا لوبو ناسا ور ۲ زدن دنلیق لاغتشا هع باوجو لاوس

 هما سنیاوج هدنلام نونسلردوک مدا « دنروص ینپ داوا لوبق نوسنلوا نیسیعت
 ید ند هناهاش فرط هنلالخ یکیدلبا لاقو لبق هتشر عطق هلبالاسرا
 نع ةع ,دلاوا شلک نوبایمهطخ یواح یصجرو ن دا نوا ملص : رک اذه

 هدقدنلوا تروخمرارکت هليا ولقاحواو لاجرو رار زوو ناخ یارکتخت ین اخ ناوق
 لاجر قد هلوا .قفعم یس ولج مدنصومخ tr پوحو هلتسح بارسا نادقف

 باب تالاب ی دنقا فصاو حا خروم هلغملوا بنست FF TOO ند هلعتلود

 | ل: اونع یقیلبت ان اصو ضعت و يک لارا هلبع اینا رفت شب چ وا

 لازجو دوزو هبصالق نامه ه دنر وزرع هفرظ وشراټ بوناوارارخا هپ هقیوشرف
 ہنی ران تی ص٥ ةرک ذم هدکد شا ست ی یھظ ار دص بوشکم ۃاقالم اب هلیا نیر
 هپ ملاک بوراو هنغانوف كموقع لاربجیدنف فصاو یسادرق هلذَعوا فیقوت

 هاب ز كپ فسني رب رب راغ ود ل والشاب هوس نین ز لازخ ه دنماکنه یراتر شا

 ليم هب هطاضم بلقلا عف نع تلود یکی هک وبلأح رار دایھم کج هلبا برقت
 مواصنوم دانت هرکدک هک دیاش هلب رللوا رمخیب ندتیفک و راعود نکینغا

 فقوت ل د هب ده وا مولعم هدام تیام هرو لالخ هب هي رج تیل صد و هر

 یساقتود هینو ر نم .هسب ار روک ب ا رولر وک بسام یرانوکسو

 < هنلاما ره



 دفا لم دعد و تدوع نه وص روت لا زاك انا ۳2 EF در :

 ید هبن ره رک اع یاب اقب نالوا شما شت ب رگزعع یکاوا هل رفت
 هدو ا_مه یو درا ندنزاقد كوا شانا ت تلصاوم دز وله یودزا هدنالخو || ۱

 دب نوا كت هد فلا ید نانه دو ۱ هذق الا تجار دو هکر مودلوا ١

 یچج واو ټکر ند وصرح ید مرکآ رادرس هلبا نوبابه یودرا یت وک ||
 ا وا ھن ل ی دک ننھی تلنطاوم هنتخام حلالا نه و |
 ی ریز هیت احا قواخر 4 رکبو قلق فز هاتر نا و4

 یدیشهلکج راتجز یلبخ || 1
 بونلوا ضبوقت کارکسع رس لارا هیاتاپ دمع یبززیکپ هزکصندنوت |
 هدنلباقم ضالق هدا او و را رضا هفرط وشراق هللا رک اسع نالوا قهر زی

 ۱ نادنارمممم هننارفن زن حلقلاد رواه ةه اظ ناناواا ثنا اد دح ةد ةت طا عقاو ||
 هروک هنس هدافا كنيخروم ضعب هدعد تونلف نعت سم وا ۱ ۱

 ید تسنح قر هوا هلظ> آلم تفالهبرازو هدنشودنکن دین ] ظ کرا دز فر

 ردشلروسناسحا تزازوهشر هب هد چچ ةلغلوا تج قرغ رخ ||

 هددعفو یکم دعم ه د هنلاش شعلواثدشد هب هتب زح ربا ذی ضصعد هل لهجو ون ۱

 وشراف ندنفیدلوا تاب ها هدز اغ بولوافاتیزنک | هاراخدو تاهم ۱

 كن هنوط هننادنعا < نسو هلن وشت كعا موعه هن رزوا ادا هلبارو حءهفرط ||

 ن خو هزاع الب هیع السا رک اتع هنمرواوا كج هديا ژو زح هنفرطو رب ۱
 یر اکح ه دیارارف هل دیاضاالنا یی زیر تراع یضان لاوما« دزالو دنا كرت

 ید ولایسورپ ندیا قادیفتا مع یزو احعو یضفع لیادیلع تلودو رطلاخرداب | ۱
 ینیدلوا N یضرع ن دفا فتا ت ونعیا ب رح ن العا هرزوا یتیدلوا د ھت

 یرلفدلوا ر ومأم تولوا سوسح داتسف ج وتو هدنعا ئزلقاجوا ئږاوسورهاظ ||
 رتاوتم یراکح هنا هح وت هب نکس ها مدآ كم .جاقرب و در نس ظفاغ كلا | ١

 لالستخا نالواهدرک اع تو ن دلوا یزاط للخ هن وب اه یودرا ھغو
 كجا مض هس ر ولک نفاوم هلاحو قم الفوب نج ازم لند ندو توق ۱

 نالوا یسهدرکرس هیسو ران دنفرط مرک ارادرتس نیغاوا تروشم لها رک رازق ||

 نیحام هلا وک هک هلبوش تولب زان بوتکمرب هلازاج مان نیشاو |
 هدفرذح هلة لغ هرکون و موهوم نما سهن كبر ك دلتا لوژت هنسا رغ ۱
 کین دلوا رضاح هکشجهلیلتود دلاس ییدلوا مولا یدک نوه ۱

 سیو نوت یس ا عت



E x01 age 
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 | شا البنا ید یی هانا هے £ دقا زلول هیطور باس لاوتعو و ر ادا هندرت
 | لر هک م زال یس هط دا۶ تها رحم لح اوس عفاو «دنناج نلوطانا لب لوا

 هداز اشاپ لاطب و یلابانو زبرط لاحرد هب شاپ نایلس هداژ وغوق IN ر اره رم

 | تیر هلیرپ و ترازو هر هی اشاپ كجا یظواح ناوو ارم هیز ذکب نا دلار

 | تەو ەلى كي اغود ردشعاواراعش او زما هنبل ودنکیم زد ظفاح لولف رطاوا

 ۱ قاس لاونمرب قر هلوارت اتم هدایز كن یران ربضح ناخ لس ناطلس ندنن دوع

 | راډ هنناذینحا یتسهرکو را ندزاغوپ كن ادشاپ نادوبق هلبا نوب امه یاغت ود
 | هنسسریکو را ندزاغوب ) هت الاب رپ رفت ناناوا یدقتندنفرط اشاب مافی او

 ۱ نفی دل وا نم یبشربیرفسو هیاشاپ نادوف ن © ] رد_سلوا وب ام مه ندا

 ۱ هی ودنک ب ودیا ےھت :.نکلدن شينو توودو نکیدف هاا د ادعا هب هراناو

 ا طی ول نیر ا هال د وش و داوطلب اتو هو

 دنلاوحا تان دزا م تا ام

 4 یداقعنا كنس هکراتف هسور هلیس هاهم هک

 ةرکصنذ هب زك شك هقرفت نالک هرومظ ه دنس هیصف نیحام قداس لاونهر

 رارکت بوناوا یعس هبت رش نکع هنا راخداورک اتسع عجب هد هونصر > ةن ا

 دوآن را هلبایرصکم هذکد لبا یھت یکرخ هسنفرط نام كنوز اه یودزا
 تمس رات نت نان ناو ا رو هف توادعو قاع شه دند یر

 ینیفسلوا شعا زار جا كاشاپ قطصم رزو یسلاو یا مور نیغعلوا

 یرکیشعدواراو امّاو رب رفت هن ین اونع کنلزک غشو رس نوبامه یودرا
 رو یس هنس ( ؟٥۰) وشا بوناوا هو الع هاج

 نوا نب اتم ند هوصرخ ی دسشذوا ادعا تعس هح وتم ننوک ی عت لا نوا

 جانا یرصکب رجلا ند كدا تافو البا لوزت تلع ةدنل اتصعا دققد

 ag هتففوا دلا لبامور چ اش پد یی کی رب زۇ نانلوب

 یسادضکلوق قتسا نالوا دوج دوه شم یی چو تزرع هدیحام ام دّقعو

 عاعجا یرکسع لد رفاو هدششاب هدل احینیدلوارادمان هلعا دا و

 رک ابو هلیتسل وارمسیم ید یکرادن ن امعمو وان هك ےایخ و لب کنگ

 س
 س -

 4 كهف روت ¥
aoe 

 | غوا نااک رت یاب یلدا شاپ یدبعو هبج وت ینااغا ی رصکی اغا نا زیلس

 ۱ نوردنح بولیروس ناسیحا قلن اریمرعم ھت س هدهع ند 7 یر دلو ن



Fieوب بک 9:۵  

 هدابز ندلیم نوا هل بدق یر ۰ داعا ندن زار كج دانید یب رک دیک |
 بولیحا هیان رد هرورمضلاپ ند غب دلو: لباق ی زا هداعآ ودنا عطق مقاس |

 زن راد و دیشلوا ل وغشع هل اس ریت ||
 لارما هیسو ر هد هسیدیاراو ی راد یلکمج رک آید نشود هوا

 ك دبا قق یفیذلاق هیوددشک ت ادن مو: نق رعت كوبا ده یادگوو ||
 قر هلوا زادنارکتآ هدنهاک شیپ لج مان هنما هدناخاتس نا مور سا الب |

 جاقرب یخ بوب الشاب هراع ییارلخ ورو هری رل هنیفس نالوا راذ خر ۱
 ندر و شنا م دعوقض لح هليل وا هدن اه لع یس هت هدنعطق |

Eان هر مایه  ) 

 هلیسا دوس تع نع هنیر زوا ادعا هنب هلیاریم ئ رل دوجوم ابشاپ نادوبق هدوب |
 یلاعت هللا مای هعقدلوا هدندیق قعکیچ هنئسو اراک زور بولیح هارد نوک وا

 ورا هوطخرب ند نت یراق دایی وش اف ئز اند بش تب
 ضععب را هتشروقو هروب ن دیا روهط یربغ ندغیدلوا ناکما دککیک |
 بولا ید ی اس هفت هاوخان و هاوي هل دفر وجح وا یتسزاکرید گر هوس ۱

 تیفکو شمریو تشحوو مد هکر ه ین داوج یکی دیلک هننرافیجا زاغوپ ۱

 یتیراحو رحو بودیا نررلت ام رم ن دیا اض قا ه دودنلوا ضع منوی امه تناکر
 هب ورا ند زاغوب هر زوا لا تک زع هزرگد هرق هنپ «هنیعب بورابعیج

 هنصا زاغو نویاسه یاعود هلغلروی ن ازرا هبنس تصخز هنب زوخد
 ۱ شوک

 حورحز واھ یزوبحواو كچ هداب ن ندکس هدقد القو یزلحو زو تاقاب

aram 
 وب هوم جد

 كني رونا قحا بولوار و طی هرزوا لاونموب «دنرا خب رات فصاوو لیوا |
 با نادوبق ىلع ی دیس هد هبعوب ارظن هتنضیدزا هللا ع امسا ندی جارا |

 رات ادوبق ر انس نالوا ینا فر و یران ادوبق سذوتو ریازج نا وپ هم |
 هد هن امآن دنف رط اشاب نادوبخ نکل راشإبا ثاذخر قوشما لش نارد

 ندادعا یدیسسلوا شکلوا تربغ ید ندنفرط كنا لک او شعاوا روت ۱

 ردب ورم وید یدرولوا لباق ماقتا نخ نیکی کرک
 همان تبنما هج نکد هرق ندن د وع هر وصاو کندوب اه یاغود هسرا لاځ هره

 ذیفاک تامهعو .رک.اسنغ نوعا یسهطفاحم كن ناغو زکدهرف ادت "تاویلاق زا
 طی و

 1 ی



fe ke 

 ؛ژردبا يس هفببج هسواراکزور ندنیدلوا و هادقا بت اهراک زور

 رلءاصش طرف سا ےل نب هدل ال ینددلحآ هب ا رد هلتر وص لامعتسا ۵ ادعا

 سنولو ریارج ن الوا یسایعفر نادوبق لع ی دیس نالوا مان و روهشم
 راک زور تن فلاح EE .جو یا ند اشا ل e 4 رلن دوش

 نزن رخ هنستود نم دالان وانته نادر تدو و

 یودیا راک رد یررمطو ر طخ تموم اون تاتو نشد اد رفنم ذحرکا بولو ۱

 هنک.نح ناصر وق هدرکد ق هدة سدا س هيأ اد نیک تاراشا ضع

 کر دبا هبن ار هني رایکر است PE | یمهدارا ندینغیدلوا فلام

 رانا هف رط ترد عهاولا ى 3 بوردلاص هنکا كاسا نو نامه

 و رکان هدهسیآ شعارادهتخر ییادعا اف لیخرب قرحاص

 | 2 دوی نویامهقاتود ی ادت ارادهنخر هجح هدان ز ر

 ضخ ی 9 هل رل مش هدادما ران اد و.قر اسو لیسعوا يهر

 لت هندالسا نت افس خل وا ناس هنغلت او رپ كنس هلج تلاح وب هد ۳0

 بویم هل وا قفوم هکنج ررررب هل ارقا ود تکی رره هر ز وا هپ راح نون اق
 یراّزن انش قر هاوا ت رابع ندنک شب نوا کاب نالوا بادرفط ه هب زا
 یی هتیفس هلي تح قعلو هدنتسواراکزور نعشد غشو ندنرلکدم هدیا ت رقت

 هپولح هلا یدنوشوا یب هيم السا نگافس نشود هنیرلجما هلغغ اللوق یکی یدلبد
 تعا هو ترا راهظا هیمالسا تاع هنن نکا ر اشیا رادهدخر قر هت وط

 لر هلک هع وق و تر ۳۰ یخ ید هدنساع ود هسو ز ن درا ڪک دلرا

 ناد فرط رول هبسور هدعن فولوا دت هب راع كد هرب تعا هک

 یقارتفا ندنرب رب نیفرط دا تعمر هل فا ب وظ شوب هرک یکیا نوعا سو داب
 رظتسم هحاص :رزوا قلوا رضاح هکنح هن قر و الفوب یتت دز سکره هلا

 یدیارلثلوا
 حو رج نادوبف لع یدسو تسکش یم هسناغ كنویامه هنادوف قا
 راد هز رب اس توشسا د امنزاغوب یرغوظ هدفت نر ندکح لحم دلغاوا

 2 رلدوف رم هدنلاع هضک شاپ نادوبق هل. رلغا تع نع یرعوط هز اون هلتیعبت

 + ى راکدنک « ۱

 می اپ

 هل وب اه هنادوق بولایران ادونق ید ی افس هعطق رکس ی دب نالوا



aا دو تولب ر دنوکر هم اتل اغا هلن اف یا ما هک  

 یس هوا ع شاو اوو موحوص ن دیراق دلوا س  نا A ۳۹ 1 حلق ید یز روم ۱

 یکیدلبا تهارع یزجوط هد ای ای هلو او ت دوع نداروا كع روک نغیدنلوا ۱
 ترابع ن دنب افس هعطق یکیا قز مر رخم شدی د ۱

 لر هر وک یر زب نیش رف نیمو شەگەچ ن درو ال ئە ہ دلا ید لوا ۱

 ها رب رب ندوشراف نيفرط ن دن دلوا رک ا بولا هداعاهکتح

 هک ها راوزو ر قفاوم اود هول هد دا یربق دلوا تیم هراک زور و رطا |

 دنب دو رو كنلا ما هپسو ر نکیآ ظوح یرلترشابم هکنج نا به هایمالشأ

 ی« دوجب وم : و ندنفیدلوا دراوزونه ۳ ق هعطق دنچ ییدوا رظتتم | ۱

 د یارک تینکک نیس ارش نم انبار نس اوچ ||

 e هددت فا شسعافدو هلسروص توعد هکنح یعسد تدمرب بولک |

 r دا را حور ن نرک نا نیکو نوا لا

 9 و دبع * شم فکر ا ۱

 ۱ اب ۵. ال

 نوعزو و لس رط تعاس قوگرب لنولدهسور نکیا دوح وم یدر ی

 ود یدلوا E لوقع ريح یسالسینساو لوخد هب هلق ر ارب هلرکسع

 ر دنشیارپ رص نیخروم ضعا

 زرمت

 یھ یلق قجوعوص عف بونلوارلدعو یک ی > هاب ر درو کا بس بم رسو

 دد یلق ند : و و اک را

 د هایش سب عباقو دل ۱ ا

 نگ“ د ورندي هديا تع رع هک د د هرق هل انو انهیاغتوداسشااب ن نین انردنادونق

o)الشسا ه د.نلوصو ها ..رلوص هب هاب را هدر خاوا 9 هدعو]ا ید یسهنس 6  

 عا ناي شاپ دق هد دنا لا دا ها هتیوا تست

 ندننردلازآ وص یخ د هدنوب امه یانو دو ن.دن راک دمرتس وک شاپ الصا |
 زادا رکن دل ر هلک هده کشد دا رغاک هر ب تدوع جد ند اروا ابشاپ نادوبق |

 اع هتب ر اتوم بولکر فاش یر اف دلو ۱ رظتم لر وا هسور هدانا یتیدلوا |

pa FGA ۳ داد 



EAR ۵.۲ 

Te 1نام وا دنک < تکرح مدقا نارو نالعا  
 دوقنب را تسک هدبلا دار کار رس یاهم روایت دروس

 هلی ر کر هرد ماطر ناھ ںوعار هس ةرطر ىنصم هانا نوک لالفتساو

 ه3.نلوا لا_عتشا نوا یمتیک هب هاو ندنکی دنیا لاضتشا هلادحو كنج
 رلتفو هدوهبردق هدسر هلباداریاو درس هیهاو رادعا هاطر ودی رات نوکوب

 ندنکی دلکروتف ید هنفلخ لژابقو ۾ و هی هللا راظعاوب لر دیارورخ

 ر دا موعب ھ هدیارا هرز وا قلوا هدد یک حوا بول تین .صرفون ولهسور

 راک 4 A قرط رب یس لناغ اشا لات هک هلیوش
 تولک و و مان هنشنا ءار یا تلخ هدف ط یسیک و ترضو
 دم ناز و هدنراا تولز ندس هفزا لئاق ےب هدکدتا هرصاخ ی هبانا

 لی ی شی راوسهیسور نادجراخ *ازدیایجشنهبتررع یرلسوربارهلناطلس یارک

 هللا ۰ دز نذر هتفدیکلوا ید ییاکعسا از اف تولوا مدا هدان ز

 رار نوح : رتق هزوک اقرب نح تولوا نوا ندهعلورتفسا راولهسور

 اشا هنذآ دعو ر ا ندرالىد نالت وظ ند هرکص یزلف لوا شهر و

 یدزمهلک هلت دن رژوا هعلقوهسوز یدنلوا ۶ شمراوهب هانآ هوا یضونقرک |

 تواوا ینح نوطر دو نوک جوا نوا هرزوا لاونمو لا نام "اهن هر ره

 هدعاو ه دنرلکد با شد ور ۰ دن دن ع اٿس رهک ر وهم و دردنوا

 ندههلق رکسعراد_قمرب نکا مزال هل اعم هل | كنفتو توط ندورعا هرزوا

 ليراعا تدوع امزمنم بقعر د بودیا موجه هرزوا نعشد هلبا ج ورخ هرشط
 ر دق تعاسیکنارب هلیالوخد هپ هعلقریارپ هلرکسع نوغزون بولو تص رفادعا
 جاغا ندفرطرب سد ابذ دفن اط یو بوناوا كنج هی هقیدقب هد سنا ت تکلع ۱

 رادب ب دب لک فحص هدنننلاهاهعلق راکماعا بودیا هعفادم تدعرب هد :اشاطو

 نالوا رادرتف دو اش اب نط ص مر زو ه:داز یی ہا نابل وب طفوا ے۶ قلو 1

 الیثسا ی هپاا هلنروصوب راولهیسور هلغلوا راستفرک« و یی ۱
 هروب معلق رایدلیا رارما هسفرط عرف ین اوسنو لاجر ناسناوپ هدننوردو
 ید نی ظفعسم نالو « دنور دو ترابع ندق دنخرب و ها حق لمان

 تدوعارساخو امرهم 4۵ ےل تموعش یهود یکیاولهب r کیا لبلق لقا

 ط - ای ماتم اک هی هسعلق ن د هر ی یدیشعا

E E 
A هه SE 

 | یکی نوا ىد چا زور ید + دادو نو ردرایدلو لات ند نبا



 درس
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 نو نوح ندنفرط ل افراد دهن نلکح هد اتو یسهفاک هرو

 هسو ر ؛ ه دلاح یتیدلروس هن اما هتسلاها یاطراقو لای زابارادغاک عونصمو

 ردها لشاب یرلکچهدناتا و بارخ = ی رثهب ردو رهش ردنا نیقآ هنکلاع

 1 اشا لا طب ٠ اد دکد تیا | هتفب رف لود یالجحو هزم رای

 وید نوسناوا مادعا هسسیارابا راذتعا هوکربهدین وب رک او یسک اط اک
 قلوا رب دن نمسح یوا نواه طح هع طور هدب دب لرتسایم قحدلو هدنناب

 یتدنداشاپ لاطب و بوروتک هل-هف یتروصوت لردیا هارا هتلود یالکو هرزوا

 هلی وب هدا لرمشاسبم ه دق دراو هبادعا ههجاوم هلرضرع قلا هسیطع زارب

 تاراد رت كناشاپ لاطب هءفوخ ناج تیام بویلبوس غب دلوا نوی امه طخرپ
 رارکس هرکصند داوا لعتسم ساس هنأ تراسا دف رابحاو تراز و

 زا مرریوبلا یزهپ ده اشا راسو كنفت و یاب هرس ن دهیلءتلود یپهزابا رفن نوا شد
E.ود زکىدیا یلدا صدی لر هد رد هدرب یزوس تالاف ید زس مسرد هن کب  

 نیدنرانا سل لر ہرا جب نابلوا یربخ ندمشرب كر هروتک هلوتناتتسا نوادادقا

 هلناذخا اشاو لاومارفاو ندهیلعتلود هنب هلیا مع دعت هعونضم رب راقت چ نلاغ تان

 هکدیاش بودیا فدا صن هرقف هدنلخاد یسوبق هان هد سانا تدوع هب هانا
 ویدزربد كب دمع اکب یدع تا قیدصتیب ناماوید ع هناب وس ییاح تفیقح
 یرع وط هسدا رردیا اوس ف ه دام تفصح نفرات دنفا ه دنکبدلنا زانو اجر

 ر دا ین رم داوا ےس اه ود مال 7 باوح زرد روک

 ۱ ۱ هلک هد كص ھت 7 |

 لاونمر هلهحو فو نا هد رو تدا هرکصذ ۳ هثداح روک ذم 1

 لاسرا رکید رکسعرسو اهناو ضرع یلاح ع وقو لئاقو رک اسع یاسٌور قیاس |
 را ولکناحو هژب رلعتا لاسراهبداهسرد هلرصخ کت د هد اعدتسا یسلروب

 نالوا شا ترهش بسک هلتیاردو تعاحصم طرف سانلانبو تئشن ندنسریاد

Dê 2یک نوزیرطو مورمضراورتدنامز هم ریه 1" ۶  

 نور رط هل یعلوا تضن ا اا دا ولو كلام 3

 هیلو اس هلوا تصد کی رس هانا قر هاوا نخ هد معا لواو بلح هنفرط ۱

 اش هل ده لب بدلو یکی اسم ی شا ناب |



 هو ها و

 نت رب فیفح قحهلس اللوق EE 0. e ا

 ییقوم نذیا با =| لر ەرک سکوک هنسشنا كنعد ہد ما لوا ندنراقد-_اوا

 با یمودرآ هی( ا بولك مزال لاخدا هترل ګا ك ودرا معن ەر كح هل هبوط

 كن هان هدل احوب هل بلو ان زود قوزون و صقان هلهجو ره ح و رشم لاونمر
 هج داعسرد نکیالکد تحج صم قفاوم تکر هب و راباهدب وعارب یسهظداحت ما

 تکر ج هپ ورلبا قر هبناوارظن هناي فد ن امه نیزرسقعاوا یرتورک ذن

 هب هک پنو رطح ل اعرب ی هنانآ لرد لیعمصم ید ی« د وحج وم

 E a E یار ١ هرکصد دک دا فوقوبسک

 ا

 یرادقمهب لراخذو رک اسعنانلوا برن بویلو ا مولعم یکی رکی لاو ایلاوح لوا
 | یکیداک مزال قغ اللوق ببترتهن هسصلحو یک دای هل وا لصاو هپ ول طم لحم

 "فوق هرو کک ذم دصقو نالوا ثداح نتنک,دلک هناوارارصا وید نوسالوا

 رق | راحود

 یلسبانوک ا ا دوک-ک هلا اوحا هک اع کب دھر کلا فلاس

 اش یتربع نالوا عقاو هدرُمسو ید نیخروم ضعت بولبرو ک ود كبد

 هکر د شمار رم هلهحو وب نلاوحا هجرت كموق رم یدنفا شاه اما ردسشلیا
 یلکب اج هد هق اسر ابفسا نکبا دمار لسصالا یبرک ی هراجا موق رح ||

 موقع لارمح قنهلو اراکتمدخ هار بح هسورر و راتفرک هنراسا درو هډ هب راکت

 هطرابق موق مم لازج ارخومو راذکو تشک هدننو رس و نورد كع رق هدکرب هلا

 توشودلیخد هناا یاغونو رارف ندنناب ید « دنکندتکن ولوارومأم هنفرط
 ه.نراتداعو مد كل و هلار اردتم ه تورط هژابا لر هر هدنرلجما ت دمر

 هانا هلملناربمرمم كن هشب لع ییغوا ناب ندن راج یرازایرمسا هداننا یکیدلک

 نکلا هنسو دنکو بوراو هیاشاپ لع یرخوطعا »الا یدل یتفیداوا یلخفاحم

 تع زرع ۰ هدکلرب هل تم دخ ۍلراد هن نخ اوهداب هرزوا قلوا !یرش ناونعر

 هب هانا یوق لر هلس تنم هنب اج یتروصو یتدلوا بودنا ناب ییکحهدیا

 یدیاررولسرادهنی رخ اه ی ت درب یا یرلنلوا نیب رهاط كسان هک

 هن هراد كتارضح رومایایلوا هلتتسانموت بولک هنداع-رد هراز سا هدود

 بودی اط هداز ینکو هداژکب یسودنک ی د هدقرطوب لر دیاد درت ت

 | و هب همر تکمیل لیارودنک نوتا وک قغ لات ح
 هک هسلریو



hef 4 Fe" 

 1 هل ۲ ز وب ردق هنْسا نو ۱3 های بول رم هی

 یالخ یدسعو لاو مس دوق مت قو )یا هداوآ قخح هلوا لصاو

 ۱ يهنعچ
 || یک اح یاکناجو ناخ لک یک اح تره ندنراناخ ناس «دلالخوو
 || ایس هيا شاپ لاطد ندب اخ یلع یک اح وتلا سو یاردناو ناخ دجا یباح

 | هدنزادوع هصالخ كرل ونکم هرابعاا ین ع هعطق ج وآ نالوا دراو هرز وا دحاو

 بقزنم هغعلوب هد هیلعالود تامدخ هرژوا هجو ینیدلوا نمد انعم دج نعابا
 هدوم بولوا لصاو « رفرط عابتالا خاو نامرف نانلوا لاسرا نکا
 وقسم برق هناتسعاد دودح ندشناح یاطراق هدنلوالا عید هکرام هنسوب

 هژاناو E دنق مور لطف ارش كس هعلد را زر نالوا هدننادحرس

 نکهب دلوا رومأم هكا تعع زکات هلبا هراس لئابقو یلثابق یاغونو سکرچو |
 ثامرف ریکلکا مادقا ها نع ادم ید رزب « درکلوصو 4 یلاوح لوا هلی ۱

 الوا دوم شا فوم کل هرافرطو یرسادنخ تانح شل روس 2

 كعازاتما اتسک هل و هدننامدخ كن هلعالوداسنانو زارحا یداهح رجا

 رس بولوارضاحو ایم a هرزوا قافلا ی اع نامرف بج ومر هلیدص
 بود ر ییاشد روما« دفذلوا لضاو هدفرط اه یز اکڑ فرط
 || دوحو تابا هډ هل عتود تمدح هدبا وډ وز هرز وا تع هداهح هلک رس

 ںےلکشم یسمراو هفرطلوا كنيرکسع مو رزبارب لکا مارح داف هد زرنا ||
 یدارتشعاراعشا ید یغیدلوا

 یییدلوا نک اس ا روصنم خش نالوا روظسمهدنل ات دخت لاحهجرت هنیو

 هنارب ت نالوا شخلوا لاسزا هنسودنک ندنفرط شاپ ل اطب هح دفا ندنچ

 لصاو هزفرط رکیونکم زککید ردنوک هد نیوشکم نالوا دراو * دنالخوب اوج ۱
 رازب هدصوصخو یدلواز ع وجه رکی دزو ه د هيا نا سذ هرکصذدقذلوا

 E طار هله- واوا ندزرس ید یل اعل قح ةسدا قدلوا نون هلهح ون ۱

 ی هد افا یراسشاا وا رخ هسه عج عج و ره هرکصضن دنون

 E کس بویعراو سفغللاب زک او مرظتتم هربخ ةسر ونلوا داره ےک
 بحاو هزب ردکتا ما نالوا مزال هزنس مزدیا تکرح هل هجواوا هسدازکدارم ||
 هو هسحنراو هنج نکل یدیشلنارب یمویدرد کلا دایقناهرعا ید نالوا |

 | یراقد لوا یناج مصخ كنهیسور یس هلج بولوا یاطرابقو هسک ارج لئابقا
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 راردیا زوج مر و و ها

 یس اید یس هنس ( ۰ + ) كنيدنفا شع رک د لا فلاس ی راد رتفد هپانا هکردلاټ

 هیاطراف كنسودرا هپانا هدنتارب یحم ینیدلوا ش کا ۹ اسرا هر د اعسرد هدنطساوآ

 یدور و مدع در اخذورکاسع نالی روپ باترن ی وف بس هنیرخ ات كع نع
 لصاو بوط شب ورکسع قارب ترد ینوک یعچوا نوا تن دعقلایذ بولوا |

 ندهلج" هد هسا لحهدبا تکرح اشاپ لاطب رکسع رس هرکص ندنوب هل ||

 هرخ ذو یدلکز ونه هزباس مزاولو رداحو هکر چو تو رابو هی نخ نالوا منا مدقا
 شوردنوک هدنلن اوا یس هنس (۲۰۵ )ور طس ود رد راکرد جاتحا و

 ندنس هلکسا نوسماص هلثحم ند هعاصم هج هربخذ ید هدننارب ست ینودلوا

 یکندشا روهط ناھن هلکز وترد هد هلک كس کا هر خذ ندا درآوت

 قفلوا اشنا هعلقرب ه دنلح بس انم ندنفیدلوا یعصم قغ الشق هدنها یاطرابقو |
 هلببسح ییاق لرک ع هد هسیا ےمصم ییاصعتسا بوط هعطق یکیا زوتواو

 لاسراو بیرت رکسع رادقمرب هلی راتفرعم هر اسو كب شاک ندنفرط موخوص |
 رهاوا ینیدلوا لماح كکب د لسیانوک اذکو رب ی نکو دیا نددمزال قلروس
 هن رزوا یسع) لاصتا هنسا را ی اطر اق ی هینس یاناطعو تاس رشدو هيلع

 ربارب هلیاراعشاو ضرع ییرلقد لوا ایهم هکنح بونلحالس یسلاها یاطرابق

 روغوا هل رب تع زع هیاطرابف هلبا یرکسعرس تیعم یرهلق یاغونو هسک ارج

 كعد رکسع ی راوسرانوب هدهسیا ندنالسم یرراکج هدیارو دقم لذب هد هیلمتلود
 كانس هعلق هپانا بولوا راکردیرلقح هبم هلواردتقم هنس هظذاح تکلم قرد وا

 نالوادوجومهدشبعم رکسعرس هقشب ندقدلوا جاتح هربهعت یرالجت ضصعب هسیا
 ندرک اسع نالب روب نیەت هب یلاوح لوا ادسعام ندرکسعردق كس یا نوا
 لاح هسرولک مزال قلوا روص هبعلق هدنروص وب و ی نکیدعا دو رو هدب رفا درف

 لاسرا رک اسع نالوا شا ر وب بیرو یربمعت کل هملق ندنغح هل وآ لکشم

 هليا لاق نالوا یس هلوقم یراوس کلان هسپا راک اخذو رکا سع ر هلک م زال

 ییراقج هلو اناشپ رپو لععضم تالنابف هو كن هعلق مه بوبهلوا لباق تمۋاقم

 یبنر بوطو هرب > ذو رکسع اکر ادم نوجما قالشف هد_اابق نوردو |
 یدینعارک دن یغیدنا و ند همزال

 ناصر یسهنس تردزوکنا هرزوآ ینیدلواررح ه دن رات ك دجا دی وا

 و

 لاط» نداضر دۆ i aî هدشل اب دیلح اه هجرت 4A ندرس
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 نکی تماقاو کی دارا هت لد نداق ۱

 تدب ولم هدو رلبا بودیا تکرح ۳ اروبحت حلوا دراو نوب امه طخ دانا |
 دمو هک کسر هللا كناغاب هللاذع یراص هدو رکو یس هتد دیا ۱

 7 هدظفاح هدلاح یمیدلاق ذبما ان ندشابح هلببسح یسهشالت ید اوا |
 ارب هل هساوا يه كنسودنک دنا ا كل ةهو زکم تل احرب هلب وډ هردص |

 ا روصق لو اهد قع اللو ه د_يسج لمار هلب وب هلا ح اطاوریح ۱

 رخ ناب بزان كنیکص رب ر وععو فو ی ہاعس*و مسا یک د وغ دالجو |

 یتجم وار هرلار وہ لاح هل دل ا كي من لب ديد جنو |
 ۱ ردغر تفلک هتسراو
 هدهاشسم ین اصعت باسا اهگگ دوخا و ندنن واخر و نجا ی رادع اوز |

 ید هدنر وص یکیاو تولوا یسان ندنکیدلس ییکح هيم هديا هلاقم هند ردا

 لکم هبراخ تایسا ندح راخهر e ۳ قوحو یدرولک مزال ی وفغ ندتعدح لوا

 رول رالوا فقاو هلاح تفیح ینا هکر دراو یراناصع هصن هک و لاح رونلوا نط
 هقاک ك ودراو وقح هلحعرب نالوا عطقنم یدادمادیما یک هان هلص وصخ |

 كنا را ییددلوا لکشم هدر هجردهن تکرح هنورلبا هد ودا لرادتیت امزاول

 ۱ رد فول |
 ی ستفوا سسعو ییفص هل زوک نوسزوط ر و مک اراتقواقا هدر و|
 ناح ظفح ملا هاج طفح ندنغرد وا یراج یس هاف لوضا كءردلوا مدا |
 ۱ ناد ود راکتجو روبع هدرصعوا ۳ ب.یدرونلوا هطظح الم رار ید ۱

 هتشا بولشد هرو سکی !دق ماطر ش۶ ود هنا د.٥ ی اج هدنروعوا تاودو ||
 هنلاحر رع صع هسحور ووا مانا هلکل ز مستر ع لتس هرلنا شا لاطف |

 لزع هدزمرمصع اریز رد قوب رمح کید یر جهاک اهصروئلوا تب
 هشام ها هد هت هاش نا هقشب e یسوق روق ناح هلبا لاص ناو
 ۱ قردل وا لار ی هیعاد لاواز rik ها نح هس نکز ملکچ هلت هعناصم

 تونلوزآ رلتدا اد یا هذ هسرج عفان نوجا تلود اص. ور ۱

 ۳ ریس حاصم هه دهد هصورص# ضا ضاا انو بص ت ءةنم یزج

 | ارم ندتناسد او ارص د بنعأو نی رفت لصا هتشا هل.لوا داو جددوا توق 1

 ا نالوا یرلس ما لو نوجا یر هصوص#ت عف انم هکر د داك هلوقعو, |

7 (۳( 



 ممد

 هاو هک و۹ و

 هد _قدریدغاب س زا هلباناح ناوه نرتشد لمروگ تار طرصاو تعزر ۱

 یرکبیعن Ê ااا ؛ارارف 4 ز هما یففق و ید هدرلسزنمو تدورالملا د

 ترص 2 يجد نامز وا نرم لوصح هد ٹاور وپ نکیآ دیعب

 یرکسع هقاسمه لعت هلن هساوا نک لوصو ادعا رز واط ارز ید وا
 هکلبو هدمالسا ردص داتا يح هبقارب تردق رک شنا ءاردپا باعتا |

 ۳ هلا اسؤ ر ناد_وق بولوا عقاو ارا معو ارآرک تب ااعو هد هيلع تاود

 در سو ردروک مش او قیدلو ضرامروتف هب هبر کسع فااو 5

 ردر وطسم هرز وا لاونمو
 E ودرا نانلوا یسدظنارو ماظن  دنسوشراق همظتنم رک اسع نکل ۱

 کج اکا قرەلوا یشرپ هلک تسار هل هلو اره طم هر هل ارداث نویم هروک |

 فناوط د اطرب یتردو ن د هلت نباش ق هسدا یتودرا شاپ لاطو ٠ رز و

 اا تّنیهر هلبک وا كناشاب لاطب طقف بولوا کر ند هیرکسع
 و تهحلكنبعج و هدب وغیح ندهرا شاپ لات یدیسلعب ابو

 ردرعبط سا یرلتاشلو قرع قدر هلاق ترابع ند فلام ف اوط قم لوالئاز ۱

 EEE یاسور بولوا ودرا مظهر را ولدسور نالکنبرژوا اشا نامعناما

 || لاحرد طداص ناتو « دنفرط ت تلا « دق بلوا فلت ع وشاب ق ر هلوا یس دبر

 || تسدرد ی هدن اموق هرزوا یکی ماظنو نون اق یاضعمو ءار هک هنیرب كنا

 هبسو رز هدأ یب هاشم ۵ دن اموق هسخ ول نهردلسب یاد كعوشاب ا ردیا

 مالسا لها یرامدقم ردندداوم نالوا برحو مولعم یرافدمارا هشذارب یتارفن
 دفرطرب واوا ند لف وب ج د لاشما نالو ع وقوه دنراودرا

 لاحرد هسر واوا قجهلوا هدز اض رك ج هک دیاش هدقدنلوا قوس ودرارب

 هرزواقلوا یس کیا ك او رومامرکیدرب هنژیعم هرزوا قلا هلا یبهرادا مامز
 هد هب راح نيح لنصاطا ردراو یتیدتلوا نیسعن د رد هدرد که یرکندرب

 طایتحا رخومو مدقم هديا وپ توس هوا رانا هوز یس همر وطزىتشاب لر نک

 ردق هاو ںولوا هاسم هیضقرپ لثم قانال وا رادیاپ هجن دیکش ابو .رذشاک هنلوا
 ردشماعاراکنا هسکیآ

 هلتر وصراذتعا و ربندتیرومأم تیاذب قیاس لاونمر نکاح كن اشاب لاطب

 نالوا شارویپرادصا هنسودنک ه دیناخ میلس سولج بولوا دکر وس قابا
 كاسا هده اأ شعراو هپ هب انا رامان هرز وا ڪس اتوم هدب دشو هدکا سهاوا

 هک ندنناصقت

۱ 



 وب 9۵ دوم

 لابطب ن د هپانا هکرلب دیدرایضعب و .یدلناراسهظا یت اخ یکیدلارا عفا |

 بو دیشیا ولهیسو ر نکیدتبا تعب اتم هنفرط هیلعتلو د هسک ارحلئابقو تکرح اشاپ
۱ ۰ 9 ۶ 2 1 ۰ 

 قلنوغز وب «دنعوقو كنج هلکغیا بلج هنفرطودنکیلابق هلیاراعشتب لام لذب |

 لر هلکرونق هبنبرادنقا یوژایوروصق همه كدا قیتعت اپ لاسطب |
 تمالس یخ د یس هفت اط یرکسع بو دیا بسک یقتروصوت ه دام هلبا سای ||
 | رلپ دلبا لیمح هنیرزوا اشاپ ل ا طب نوتیسب یتیراع مارهنا هلیس هیعاد سةن |

 ]| بولوا کمو بلاغ هرارکسعرس انن امزق هیرکسع فن اوط هکرایدید رایضعب و
 كل رهدیا داكا زادرس باتالار « دنرا هنایم« دق دلوا رم هار و لاح

 یدیاندهنکمروما یراعیا تردقم لذب هدنر وغوا تاودو ندلنایدصت هکزج

 ف هب نح ضراوع هدکنح رش هل بس > یراتفا دص نادقفو تناند فعض نکل

 ارد هدکشيا یارخ نراترخآو اند هلبا تاکترا یرازفراع كار هدبا هاسهب ۱
 هدنبد برق دوخاب ی دلوا هدزا_ طق هد هبراخ نیح رکسعرسهک ل هديا ضرف ۱
 یتقرفت لرکسع كيير دقوش ینادقف ك دحاو صه یدلناتافو ن زسک | ۱
 هلبا تاب داوح هلوعموب رکسع ندیا ممجت نوعا تلودو نیددمانو رمیا مازلتسا |

 مزاول كا ارجا ه.دنتفو هسیا ۾ تنادو تربغ یاسضتقم بویلوا تام |

 هدهسیاریکیرهش ماوعلانیب یلثم نلوارادیاپ قانا هدکد نیک شاب ردن دهیعالسا |
 هدسنب رق هجرانیق اشاپ نابع هج وف ه درفس یکلوا ر دلکد اص هجا جحا ۱

۱ 

 تر دق لیصح هتمواقم هلس ودرا وب كنم“ دو تماقا هلا هریک رک اتص

 ه-سور نالوا مزاع هنفرط لیععما هلبا شح اف مازمنان د هرتسلس نکیشفا
 لفاغ ید هبمالسا رک اسعه دنراقدارغوا هنیرارزوا لهج نع یرکاسع
 ییسهدرکر مس هیسور هدتشادتا کب هب رام بولوا لباقم هنس د هسا لاح هنو

 تام دص هلک ینا راول هیسور هده سیا شلوا توف لازج مان ناجلو نالوا
 اشاپ ناه یشانن دیرکسع ماظن دوج و بو دیا لمصو ربص هپ هے یمالسا ||
 ندیدلوا رغاص اشاپ ناب هکنوح ر دققح یراقدلوا بلاغ هننو درا |

 هل وب ه دل الخوا هلر دقو ا ضق قوس نکیآ لکدزناج یی رقن هکلرکسعرس ۱
 هلا تاغلکء«رارهو دنلب توص برت كنادها بولو ارکسعرس هب ودرا هدد زکرب ۱

 ملعلاد یدیاشءاح تولک نعد داد ہے ہوا عاساو ه دافا هيو دنک ۱

 هدنراکدسوک شب وروي بودپا رت یسب رم هلا هد يحب "هلصافیتد یرکسع |
| 
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 نعشقاب هنن اش ك.سودنکیکصخدوج هلغلو انا طلسرب بان اعبولوا یشاب
 یارک یچیاح ندشنکیدتا ناب ز هلاطاو زواج یبدح بودیا تار د_مالک

 تروصوب و یدلوا راک هغ اب درفرب ندائابسق نیکعیالاسعفنا ید نا طاس

 موق رم ه دق دلراو هپ تسب بولبقلاف ندنا یدلوا بیس هرم نوک ی دی نوا
 ويد زکسرونلوا تسایس قس هل بویالشاب هعازن ارلیدک ندرس دوان دوم
 كنس زب بودیا با طخ هدوج یدرلنا هلکمنازاغا همالکن و رب هدر و هدیدهت

 ل دراو هبیزوا هسنس یکلوا زرولیپ کفی دلوا م دق مّوشمو سو هنوک هن
 یخد یززپ الاف یدلوا هلیوب دل دراو هیودرا لوبي هنس نک یددلوا هلیوب
 اغا دوم ر وب زم ینوک هخ رچ سالا هیاهن . یدیا راش د نیسکج ه ديا هلیوا
 نیکدک ندنراک و درا تودیا تدوع هلبا هنسک ارج هرکصن دقدلوا كنج را دعمر

 نرونک هلحشوب یزس بو دیا عج ینیرکسع هلسمج ېک یراکدربوربخ هیاشاپ
 هلج بو ریو نذاویدزرسر روط هنزس یر ر دنهاس جوا یل هدیارارف اغا دوغ
 هبسور یسو دنکو ر ورم نیربن نابوق بو راسص ییرافاربب ی درکیسع
 یس دراب "هلم اعم ل دو موق رخ هیاشاپ موقح ی دلوا قسم هسنسودرا

 ییبصنم نوزبرط نالوا «دنرزوا كلاطب هی اشاپ هللا دبع نالوا یسودعو
 دارم هلغلوا عب ات همهو بولوا سوپ أم ايل ڪڪ ندنن اج هلکمریو بولا
 ردشابارب ضوبد یدلیایت اهاوب بودیا ر اعشذسا وید ردک اله مب
 بولوا تئشنم یناهذا كسان « دک ار داویهف لاح تقیقح هکرید یداقا فضاو
 بودیالج هننواخرو نیج كناشاپ لاب یتیروهط كن هعقو وب یرلطعب
 یتیراتکرحو روط هدنسیداو (بلغنل مکمل ا) كالئابقو یه رسما ظن «ارکسع

 غب دلواروصتم تم الس هحسودنک « دسنعوقو رکسع هقرفت اردیا سح

 یرلیضب :رلیدید یدلبارایتخا یتراسا تل ذه نوجا سفن هظفاحم لپا نت |
 هلرکاسع نالوا ییعهرومآم اشاپ لاسطب هکر ایدی د بودیا در ینو یاد
 هل لوپ لردیا بلج ه.نفرطودنک یک کرک ی لئابقو طالتخاو جارتمانسح
 ته رهو ترصن ی دیدیا تربغ هپادعا هعفادم هبت ره نکو ترشاسبم هکنج
 هرورضلاب « دکنج نادیمهدبواوا قرفنم رکسع هلیسهسب الم قلوا هدیران مکح
 نکل ی درولوا مرکم ن دیه اش داپ فرط بوقیچ هلیتقو هلب ی دیسلوا رسا
 هب هیلعتلود بولوا ه دن راکفا رابتخا ییرسا دق یکی یدک هپ هپ انا هیلاراشم

 یک یکیدلروک نمد ندنغب داوا شمروف یببیس هبهصبقن ع ونرپ هلببس یلاعفن
 د راععا #۷
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 : ناز رم هرز وا لوو

 تر كا ا ان وب هدر کنح لواو شم رک یزلفر زاوا طقف

 : یاوق هل رک کت ز ولوااشاب لاطد هکر دشلوا رقف عو جوو

 ند تاعلا دغ ک تب دز کیا شمزوبیرول ةبتسور هعفدرب و شع چارو ا
 مو رض را هد اتشساوب ةر هدهع: اشا ةنلا دره یراتص نالوا ش ها وفا ا

 شار و ید اوما ول سه از وخت ول ی ابو نوزب رو
 د تیهو لبا لاشءفنا مئاود هلزدنا سح یغب دلوا هت ضر ید اشاپ لاطبو
 ۱ وید دوم دال جو ناللک هليا شاپ نادوبق هرکوب هد لاح ینیداوا ن شود

 نوامه لوح اد هنمادعا و دننک» هک دیاش هدا تاننکصخ دوج نالوا فو رغم

 هدو طاق ینیداوا یادم یرات | لر هشود هفوخ نوت نوش ودردزاو

 تا یو

 ینیدزا رع ضعت ا ا وا دیو ناتو یرادزفد هی انا هد اال لوا

 تاو نادت هم ه كاتشاب لا طو هک هزار زجح هلهح و و تسد هدنت رب رم

 هز هل اتم ماهلیا ربارقن زرب روب هد اق رشت هبهبانا كناشاب نادوق قغیداوا ۱

 یلکبنا یظفا-# یحوغوضو لازا وس لاوس ندنا ی دیسشاما هدافا هد مددزاب
 لاها *ل رک بوقیح ند ل یی کس یرکی دساک تراز و هباشاپ نطصم
 زوتوا قولغا كران اکرزاب و رد نقر تىك ر وتف هنس هلج یرکسع رکو
 | نفرت مولا «ندشکیدمزتو یتس هسهقا بولا اریج هبهراپ رسشبمرکب نکرک هبهراپ
 قخ هتلوا فرص فا شب نداد وا ا E نفود

 علبو لک! ی یری لاح ید ندفرطرب و ز رب و ش ور شب هدر
 ۱ ۱ یدلوا زا

 دهد و وب هد ونکم یی دزان ۳ دو سا دک دلاو فضا: |
 :اغادوج یننکصاخ لیدت یو حزب نوا :گنس دعا یذ )£( هکر در رخ

 زا هلباتذش ت ويفر شو كق لدیور هیت ا وک تش هعلق هب

 | 3 ةا زارف ید هوفسم یو هل توا ردلرک هر هر هللا نیم نيج هدناوحره

 ینا شاه هليا تدح هشت رلءدا نیعت دو هنسو دکور م رب راتو بحت رولو ن نیس

 ابا لاخوت ت واک تشهد هلق قزل اوا یو مم كت اض یاتشاب نوک ادای

 || هعفد جوا توزاو سلق وک یک ندد توالوا تکرح ندوهانا

 | تلہ دو نا ظا یارک ی. اع لوا تا اخ یارک اس نالوا یاخ عرق
 رزومه وجه
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 حس تو

 | هت.رار زوآوید دگر واو a ا2 «ارلنا ادتبا,ردیا هن انا اشاپ
 هدنحا یاطرابق ردلکد بسانم قو را صار دوره بوسا كع! قوسركس ع

 E ء كي زو ناکام لقا هرزوآقلوا ند هد بک ارجو ناتسعاد یلاھآ ||
 هلیاوادیسور )لصال او هد هدا ن شاش دردراوراتعاهن هپادعارادعمرب 7 0

 اهلا ودرآ لو یراب هدنروص یکی دلدیک بويعا لوبق نددخیدلوا یس هربا ||
 رکبابنع ننوکی هچ ق ارم نوجد دیتا داو تھ

 یچ ع نالوا یز وما تا طبتافقاو 4 رکسعزوب شب تزد هنت رز وا .دموق رخ

 یو دنکدر اب ی زازرب ید ندنقلخ لایق امان هدنکیدتی ل اسراو نیت ییساشانا ۱

 ند هب-بطروما یتجهبع هیاراب هشیارب رکسع یننج قوب یسهطباژ هلیاوب
 لزب تدوع قرهلوا ق رفتم لاخلا فاو بوم هنایط هنشنا كن ول هشو ر هلتسلوا|ا
 «دودرا هلک ند هدرا یخد ادعا بولیکود دن رزوا ینیودزارکل برس

 رت ندنراکدمار وک دادعتسارپ قلعتم هک ید ھی رک تع نف اوط نال لوب
 اغا لا طب هدبل الخ یراک د تبا تد وع,ییعوط هب اود ر هنآ لا ذابهج

 كڪرو ڪڪ قلخ لث ابق یکی ولنا ملت هیادعا یتسودنکک هل عاسبتا چ اف رب ||

 | زينتا مالسا لهان دیا تبد وع ی رانا ا دیار قژ هب الغا تولاق ریتم ۱

 ل ر هبا دی عضو هنل الخرپ كن هنسکو هثیش : شرب ندنوب امه یودرا وید .نوسلوا]

 ینیدق ارب كس راضعب هللا ناج فو هدهار ئ اتناو,ءلزدنا كنج هلنا نفسدو

 بنا یرکسع توغزوب لبه سود ر هتناب کا هپ بورشود ییایشا

 "هر هانا وک کس نوا كرم وص EEA لب دالبا تقادص تب ابن لا لادا

 .PF ملک.

 3 نالوا دوج وع EF ب واوا ی هب هربا 9 ھو ر E تر ايد

MOOS |فرطرب ودرا ندنکودیا شلیا نفد هد ارداح ی یمن تی  

 ردشعیا جارخا بولک هرکص ندقدلوا
 هرکوب ی هفا تدم نالوا عطف هدنوکنکس نوا هلبا نوي ا یو درا ام دقم

 لتا هدن راذدلو لوصو هب نسب قر هلا هدتعاس یا نوا رکسع نوغزا وی ||
 ندرت هنیلعتلود هیت ۲ كنید ن رب ب ودیا تر وشه لر هساک هرب رب یخ

 هن رافذلوا شعرب و رارف هکیشار چ یمب نددیاعتلود ه وب درمک

 سر هدنضرعم اعدتسا یلاسرا 70 امناو رک اا

 هد: را تیدا یداردنو که سرد هنت كب در ها ی وج ر نانلوا
 Raines ےک جز حس - یی اا ےک ی

Eو  



 وب اب ۱۱ ده

 نانو دا شاپ نا دوق تیاب بودیا تافوا قییضت هدو هس هرروا حور لاو
 یکصخ دوم نأ لوب هدننءعم هدقدلوا زا دنا رکنا هنسه اکشیپ هپان هليا نوبامه

 بوفلاق ندنغیدملاق لاحم هراذتعا قت را كجد زار وبا طخ ینیدلوالماح |
 یس هنس تردزویکنآ كبو باضصتسا یب هیمالسارک اتسع نالوا مت نامه ||
 بوطهغطقر زوتواو جو رخ ندننتهعلف هبانا ینوکی ع دب ییرکب كنس هدعقلایذد ||
 2 رهلکرزپرزب هسکارحیا را هدنکدننا تکرع ةلتدت یاطرابف بولا تام#مو |
 تربغو ی هدکرادن یت امزاولودرا هلبا نابت نرراقدلوا مدقتنات هدنرات اع و دهع ||
 هلرا هب رکسع یاوزو هلماعم هل عده هی زا ودنک شاپ لاطب هد هسدا راذثعا ۱

 نوکر رکسورشب رج وا هری ثبع هدهار یاتناو كلردپا هداج و هضراعم مدد |
 هدنوک وا شعلا. نیهفاسم كلنوکی بانوا هلبا ر وفوز زاهظاو فف وتو ثک ۱

 هموق ص لے و رابدلیب هوا لت صاو هناب وقرمنراک هلبا لاح وک لر هیلبا عع |
 ی راکب رفن شب هلب رکسع یاطرابق ز وترد هلافرب قانوق شد ند هلوالصاو زونه ۱
 تالوک ام هحراو هتان وقرن بودیا لاقتتسا یو نامه یودرا هل تلال د تاکبدجم |

 غ وشاب نساکوک اشاب لاطب نکل رلیدفردکح هقیاضم هثشرپ ندناب ورمشعو
 لاخ ند دکن هنکح هدنآ فیطات ییسا نهال ایف هدن ہل ره ند: دلوا ا

 یدزلوا |

 ی وکی شب كنمرح یسهنس (۲۰۵ ) بونلک هنیزاک نابوق هسیا لاح هن ره |
 بؤلوا طسنم قیاخ لث ایقو رکسع هل هدقدنلوا ر وره هنفرط هتوا كناب وقر هن |

 قخ هر وت وا یساروب مدنفا بولک هی اشاپ رکسعرسس یاطرابق یا مما ینوکي یسنربا
 مکشسهو هبصقو ارق ینارطا ردتعاس یکیا یراب وکی اطرابق هتشا ردلکد لح |
 نقاد اص مز هلبا واوقسم ارب ز ل هدیا طب مذقا ندنعشد بوراو ردرالح |
 هل لوا دمع نم وند للو اعبات هرانا رک هلجج هسدا راصد هب یوکی انا ولناغڪر کا

 بیرف هک زونواالاعو رولوا لکشم لاح هسردیا طبض یب یوکن شد هلفاذاعم
 تکرح یدعشنکبانج ناه زرولوا عج هدیموکر د هدامآیسلآسها یاطرابق ۱

 رهن هتشا بوریو ی طف باوج هدن رلکدید ردیضتمهروک هلاحو تقونکم روی ۱
 هلبا فنه وی دما تکرح هوطخرپ ید لوب نیر یهاشداپ نامرف دک ین ابوف |
 یدتیا فقوت هدار وا بوریو باوج |
 بو دیا فقوت هداروا نکیا كح هلر رکه نا یاطرابقییعوط ندار وا لصاڄل ا

 لاطد هلم ا ربخ یتددلوا یرکاسع هیسو رردق كس شد تردهدبلاوح لوا |

1 
1 



hr 1, Fer 

 تشهیب هیهالسارک اع نیکی مزج اش اپ لاسطب یغج هبم هلتوط كموقرم
 هانا هدنسمرکب كنارخالا یدا جول دسوز هلکعا هداعا هن هب اب | هلی هع وم

 رل ول هيبور قر هنلواهلب ا هم هليا بوط ند هعلق هد هسا شع!شیوروپ هنیرزوا
 هنا شاپ لاظب هنیرزوا كیوب ردرلشلوا روبح هتعحر هنش ةي رق هعيش

 بوردنوکه نبرزوا هعوق یر ق هلرکسعرادقمرپ كردپا غوبشاب ییاشاپ ینطصم
 دیمالسا:رکاسع هن هد هسیا راشعا لنج ردق تعاس تزد ج وا هدنراقدراو

 رباز هلرکسع نوغز وب یخدروا هیسور هلی رایغا تعجر هپ هپ انا قرهل وابولغم
 همسان هن رلکتا لرل وط هليا د وعض هر هبناط يح بودیا شي ور وب هپ هعلق

 هب هقب هقن و هعفادم هلن ابتم لاک هیمالسا رک ابص نکبا را شاکر دق هنپ زکه

 كی یکیا كنول هیسور هدکنج وبو رلشغا هداعا اروهقم شد كردیا هب رام ||
 رول هبسو ر هلن ر وصوب ردو رح ښیدلوا یرلحو رج ردو كيبجواو ین افلتردق
 هدنزاغوب هن اج هلفلوا رومأم هبیقعت هی اشاپ یطصم هدنرراکدتبا تعجر امرهنم
 ۱ مرک وب لواهیسو ز هد هر زابس نالک هعوقوردق تعاسیلا بوشل هولهسور

 راجا تف كپ هلی راغی عیاضید تامهمییبخ هعشب ندکدزب و تان لکی خد 0

 ۱ ر درلشلیا رو سم هفرط هنوا ین اب وق
 . | تاقالم هل شاپ لاطب و ل وخد هبهپ انا كېده ننوکی کیا کن هب راحموب هتشا
 ردقوب نم هقیاضم هششرپ هل وب ندنوب هلل دا بورتسوکی یماوا یهدن دب هلرب
 لهآ ك ز وب هنن كر وب لاخدا هی اطرابق ینو امهیودرا هرزوایتهاشداپ ما
 من ام ورذعولردو بیذکم اشاپ لاطب هدکدید رد را رظتنم «نکمودق مالسا
 رل اما توبان وسرامالک قح هل وا ترفن بج وم هتسا صا لئابقو بولبا دارا

 هک ید قوب یرکر اب بوطو هب عو اطعاهسیدتبابلط هنره لر هبمروتکروتف هنب |
 یک نسق زاب طّعفو میلستو راد یرارکراب ردقییاجناو هب ع للازوپزوفط
 ندمالسا نيد هدکدلکهزوسبوس نامتو نان ر دق وب كمالس هاشداپ هقلخ مارک
 هد رکان هني رخ ردق وب هک ردتن ایخ هن ول نسردزت دنلاح رو ندنسارزو هاش داپ و

 رایدشیاعینشت وید هیقلوا ارادت رکرابو هپ ع هلرتقو نکیادوجوم
 زر وعامر اس بویر وس قانا هلیس هیعاد ناصق لاک | هت اشاپ لاطب هدلاحوب
 رامما هلیا  هناج یندا هعکدنلوا مارباو فیلکت یکرح هلی رزوا نمد ندنفرط
 كد هتفو لوا یدلبا فقوت ل د هتاف نوکلللا هع “اق زورردیا تفو

 ید رولبروکراشیا قوج یدیسنلواتکرح هلبتفو رک بولوا عتحشرکسح یلیخ
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Fiteهم درو  

 انا نوکه عجب نالوا یس هع كفن ریش ناضمر وش هکر دبا رب رک هلهحو و ||
 ندنفرط كن اشاپ قیس میاطا لاطب هداز اتشاب لغ ناک اح یرکسعرسیناچ

١ 

 هنتتسور ننوکی شب نوا كنت هرخالایداجخ ی هد ید تردز ویکیا تكيماوتشا ۱ ۱

 : وللفم د هلق .ددعییا نوا ییدلبا راعا ادد هدنلخ است نان وق رهن یرکتعرش
 هذا نوک ك یا نوا یر وا ى زام كنك اتسعنالوا دۇچ وم هدنر اهن ۱

 پانا دزجم بودبا خ وبسشاب یزالانج مان فوقیلب و فوقاتغلو هنیرزوارکسع |

 تراغو بهت یتفارطاو موجه هنس هیرف شوح هرزوا كیا رضس ق س هعلق |
 ۱ زوروو تالوصفو قاص نک هدنلحاس ناب وق رم گزدنا راتشلا قارحاو

 اتش تذش هعوق رم لژابق هدن رکدنبا لوحد هلقعلا لع ها یر هلق لغوا ۱۰

 .تیتیر ون ندنراق وارد ید هی هعفا دمو الفم ئراکدم هدیارارف هلی |
 نناظاسنیارکیلس ل غوا یارک ن السا نده رک نتطالس قم ہدنرل تا هر ۱

 هز ز وا كمي تکرحیرغوط هيه انا ولو ر ردنا زوال هلب زا ربمیکیا نوا |

 ت ۰

 قیفر هتتبعه ییسبشاب ییجتفنو دنکو نی نیغ غ وبشاب ییاشاپ ینطصمیلکسا ||
 هنادعا "لب اقف هليا تاهو رک اع هر افكر ا دوو ی وط هح رخ دلع یدب و ۱

رد ك را نالوا نارب و هر يفوت هد هاو یسودنک نودیا لاسرا
 هنر و 

 هب هعلق هلءج نفاخ هطا هل زار اتات یاغوت نالوا نک ۳ هددعلق راوحو رادتبا

 تکرح :هفرطو رب هسیارلول هبسو ر یدیشاوا راک ماجا بقرتم ردنا لاخوا

ورک نادننکرح و موده ةت هد هسا شفر و تاغلتلیخ تكردىاهب زا هد راع وم 1
 

 تعاس ترد هت هبانارولهبسو ر هلکهدا تعجر هب ورک قانا قانا هم السا زا اا ۱

 ها بوط ه>طق نوایخداتشاپ لاطب و لوزت هلت مان یژاغ وب ناغب نالوا یدعب |

 نالو!یدغب تعاد یر هیهپناو جو رخت نددپاناو باصعتشا یی هدوحوهرک اس۶
 نوا قعوط یروک ذمز فوت یسادرف هلرب لوخ هنس هب رف هواش ۳

 هباروا

 نیت ترسام ها هلي ةیعاد كد هفرطورپ یدر ول هيسورو تنرحاا

 ع وقو هب را مسحو مظعرب هلئر ونهوب ۱
 خو ا سة لع سد

 جسم
E 

 س دج

a a rra 

 ۱ هکار دون هوا هصالخ *ردناباداشلد نكر هی زا هاف ندیادزاوت نيب قتاساوتف ۱ 1

 ]| ندناریمرم نانلوب ظفاح لاحرد هدقدنلوا رابخا هیاشاپ نیسحلاطب یتیداوا ||

 ندنعددلوا .بنهتمو اعم هح قلوا اتش مانا بودبا طح یی رذب تویلاق 1

 لا ددعتماهلتا هتعالسارک اع راشو لئابق هک من رااح هاحو یافوطاح بودیا



AN ۷اوج هک  
 حوا

 ردبهراو هذّرکب اتنک غا ی دا نالوا هدنساخودنکزیسن السیخدزس ردراو ا
 قوخ لاک ند ولنا یتد نكن اول شمال ا تایطاخزارب ندس هلل لاک ود 1

 < 3 - .رولوا مهنن*یییدلوا

 کم همسان لاو ندلا هلع لود یصر و توو وی مالک سا

 وباب ةنكبادتاك« هشت رو دادما م را هبتطراببفوش هم دا ق نوا ش لسو و۱ |

 ندلایزکسع یالارب 1 لذابقو لر عرق یا اک پاناو یاجوغوصا|
 ضر یس هپ ون ل قو طاو هو لالا ن نوسروپ ماد واو یس هفغزاقی =

 1 , راد ه كن هاشم

 ردق و ناد نیل وا رع كع نو لر دمج لی هد هب انا:

 یارک نالنسراو ن اطلس یارکرداهب نالوا هدنابوق نکیشمروکماضناو ناسحا |
 راک توعد فیوز وا هپ انا: و لوقف هنن 8 تولز لدگس هلا تاطلن ||
 ربازب غوا نالوا هدواوقسم كن اطلس یازکرداهبهدننو رد و وب اط نالک ی ||
 ردمزال یفد ۲م اتو لنهنسک واو : فواید

 ارو هزابا ن ! قلا هکننوسللو ای لعد كن هبل تاود یعداو ||
 یآر را او کس ولاش اب كن هبلع تاود تلودزب ژهطراق ضوص>و

 هب ولیاغوت نعپ هزاتان هیسنللا تگ رلناطلس نالک هنایوق زردیا تکرح هلی هاو |
 رازدیا راهفا ویدردیا رها اشاپ نانشاوا نییعن ند هیلع تلود هزب ررروگزوس

 ندنیطالتس و)هظرابق هدحراترب قمکع كنب رافدلوا ظوطح ند طال ۱

 رازدیا یوءدندرازب نهد كنيظالتس نالوا لوتقمر لشعا لتقف اطلس یار
 فلان ی راش هلتهجو زردیا هسوسو نولو هشیارولوا ناطلسلصد هلبعز
 رک وکی هک لا اوور دج وک تناع
 هلک رحاوا دید شو دیک آر ارکت هباشاپ لاطب هب رز وا ی اقیوشتو کبد
 هدلالخ و تولوا هداعا هپ هپ انا هن كب دج هلرمخون قر هلو ا لاسراو رادصا

 هاون هاشداپ جد اشاپ لاته هرزوا یوا رر E تدا هب ةسلا

 ندنرز ؤا موخوص لاحرد هبا فوخ ندنژهلاو مسخ تسایسغن كني راترضح
HSIا ا يورو وا لا تو راو 1  

 ندورګاو لئابف ند هرشط هن نکیا هرز وا قملا بودیا هرصاح یب هپ انا هرز وا
 هدنبفع كي هبراخو بوو | هداعا و اردا ترعاها ۽

 یدیا سل وب لوضور هپ هبانآید ك دم
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 AE زر دهم

 ارج ایما موب هنسنک یدلوا ملاک دنب هدرکفضح یی دیا كلی قضی هیلع
 هرزوا تن اے طا هد هک اتم ةت شا وکی یدتلوا ناشد رپ هد هیانا تویمهدیا

 ا ار ولبقیچ یالخ مد بودیا ریش کج لکرکسع هزا هطرابق رسال ۱

 . ما هی ینجهوا ||

 رکن كب ییرکناکب هسناراو كنوق كن رابدلوا هتش رف كليد مدرب و نهر

 یکالع ناهردز E كني رارا ات نارق 07

 | دوک هنیاور eer ردشخا نود ح هنتور هدرهشمانع زوبمولوا هدیندب

 e ١ هدسااولوا ځد هبس OPE ز كە وطاب
 )راد طرابق ردراکرد یس هدن اف بسا هلتر وض هن ره لوا فانی

 زال وا كسک نتف هدیل اولو! هرکصن دنتکر جو ||
 رد راو ااو ناسم ق وحق هدنزا راد ات قاسلق هرف هل اهردزاو هدنرا ران ات نارو

 رعسوعشا ىح رد هر زوا زارتحا ندرلنوب ۳ ادولوفسمو رد کد ند ولوغیم

 کرک کیت فک هن را رات ۳ ناهردزاو نادفو هرادطرابق هدقدلح,ا

 هلا رف نالوا مزال هز نکس اب ا نکیشعلو | هلع هي هلع تلود هدنرلن ومصم

 نکیامزال كعب یایاوب قدلواع راف ندّمییضن یی هیلع تلودو كدلبا افتکا 1
 هدپاک یننق ت رح هلل و یدحا و وا تلو

 دک ی س ا ؟

Aا  E)ندتیلوفسم هلا زل ګر خا  

 || ى رل ەنن در تالیدمس رد ٠ هرزوا ارادم هده هلا لاو ردلکدلاغ ند نغیلک ||

 1 لکش هن هتف نل ردنوکدادماو رکس سس ند هيلع تلود نکل رلدّیا لوق

 ۰ جور هولناک بودم اش ناشر دلقت

 ۰ نالوا نهر ید ولوعسم شعد م هدیایتابخ نالک ن دملا هی هیلع تاودردنوک ۱ ۱

 ۳ ی دیو ید یک هر دن وکر کشف تور دلو هر الکرا نلغوا

 ]| عنام هرکسسع یک هردنوک هسیلفت كن ولوم یتکرخ روک نم هدالاب لزهطرابق
 زا دو دمقل رط هلدهج و رد هدشاب دات كلوب نالوا هسلقت طرا قار ز یدلوا |

 | جد ج ناتتیعاط دشنلوا ما هارد هر مطابق یدمش ردك وس ۱

 ےن
 م سسس



HE CAT Frage 

 م دیدردیا نارود
 رهط رابق افاطم ملا اقا هرز وا مارهندولوقسهو هلغ هند هغیقطلا یف |

 هدوعش هلی رز وا یکلا نمد ندتشفرطاواو تا هارکسع كت نواس

 تفشمزدقاند بونلوا ج رخ ةا هسنکكيت نوا هد رالحر اسر دیا فقوت
 لاحرد هلتروص مکیدیدوب اما زا وا ضراع قلاب رب یک هند هساکح

 وا هلق تلود بول طم هلکرت یرالحراسو یزواو عرق هد هکرابم هنسوب 0
 لحث هديا فص تارا هب هلع تلود ولوم ردنا ت عر راهطا ه هطاصم

 كدب هج ر ونكهة لا نس هطا عرق هلغمال وا للاخ ند وضسح ماد یراتروص |

 یدلبا السا یز وا هد هز توروتک هلایع رق یدلنارا-تخا رافلکت هن

 یا جاراتو تخان ییکلاس# ولوغسمیدلوا ناسا هیولوقسم موه مرا فرطرخاو
 هردیله تلود كننروص قعاوا ماعتنا ذخا هززوا مارو كعا دانرب یتلود وقسم

 | رکسعرس بوریو تب وقت را هطرابق ندنف رط نابوق درج یخدیلوهس هروک
 ندشاب یکلاعوقسمنکلوق ردکروب تکا ولوفسم ندق طلوا ییاشاپ

 زدعو رج یکیدیا ناسا ند-فرطوب هبلعهبولوفسم مرولب نس هلج مدرک شاب
 ل نهراددنفآ هدارا هدلاح ره هلن

 هرهطرابقو لاسعا یقلخ هک ارجو هزابا یرایرضح اشاپ لاب رکسھرمس
 رکو زانا هوطخرب ند هپانا هسرولاف هنا رم ودنکو رم هتسا یمردن وک کسع
  ۱رد هدنس هظ>الم رردتاح رخ ندم هسکو دنکنمرب و دسقا اک هيلع تلود

 یدیا ندنفوخ ند هلع تلود یدیسک هفحوغوص هلجوک هلهدا جاقر
 هنب رزوا هطرابق ورانا زا تکرح ندعحوغوص هبا زاملوا مادقاو هفاخا هنن
 ههباع تلود ید هسنلوا مادقا ود هليا تم رع ءادنکد وخا و ردنوک ر تبع

 برق نددلنابق هسک ارجو هزبا هسکلب و یکج هزسوکف راصم تاق یکی |
 یک هدیارپ رګ وب د رار ويمر وک بسانم قلخ لئابقو بیت ریضح بولارهم
 ردطونع هب هلع تلود “دارا یسارحا ها هیرییدت هدب ات و ردظوم»

 هلا ځد یی یزوا هلغلوا هدنطبض تح یس هطاعرف یدساف رکف كنواوقسم

 | ییژابقو السا ید یتجوغوصو هی نالوا تناعا لحم هل ابق ید یدروتک
 ار قاعفتالاب هلغلوا یرکفرطیراناخ سلفو ساب قجا تولا هلا باقا

 | هغدغد ید هبلوطانا یلاعت هللا ذاعم ردکع روپ هنن رار ژ وا مو مصراو هسخا

 تلود هلهجولواو طیلسن هنب ریل هاب سرع یتس هس وکم نیافس ارم بولاص

 ۷ ییدیلع #۴



 apf در اد

 دن مافر ط ودنک# مس ی راد ۱ هجا نون ا# اب یاس او قو ۱

 راد را رظتنم هن اعا هلیارکیع ند دبل ِتلود تولوا

 9 بیدیا مو ,a بن ر زوا:یکلاچ ول وقسم بول لای فلج هر ايقو إ

 ES قج ملا فو قج هار: ناش ما 2 رواک هرونهظ تاعوتف قوجا ۱

 تاج لاف هاست یمالول فوق ناتار افر طلا انکی |
 ARENG e ولعا نهذ فرص نو عن هبا وقو تجاح

 هب اک ېد ر رک هز لا یرهعلق كرو نابط رربو هراز هک د وجا ناز و ه زاب هللا ۱

 كا طض يرلنا ردشو نالا یرا هعلق رل رتو نام بورا هبا ةه ركل وف 1

 ندفرطو رب كنس هطا رد رد هدنس هطا عرف لکد نیا ار هليا مدازوپ ۱

 یتا مو هرمخ نر ۶ قحج هزلوا جار ارجا هلحاس ارز ردلکشم یخ

EEEلحصتمسردپا ل راد ند لګ هب مزال هپ عو تان اوخ  

 ا توا و تاب هعلقرب رد باخر یک ل وج قوي راب ۳9

 هک رق ول وهم نروسراو دعا ررضاع طق هادعا ردنا دھش ی السا: لها

 هضر وب هرب ندنرارزوآ رهطر ابق ن د_ةرط نا وق نوسروط هربو تب وقتا
 ۳ در < رد تقولوا ردیشکم کا باب او ب ارخت کلام وقلیف تک ۱

 ما هود ی نمرات هلی رک توا اش یا یا
 رولوا عج هز کشا چ نکا ك لیلا ز تم و رس هراب ز زا هنری | ۱

 حجر SE لا کپ کن کن رک او

 نا قو هم مر موعه هاد 2۱ تالاب 6 هل تیعج و رد ولو ۱

 هدنروص یدو ا ضر اج یرقان تدا تا 7 هل تعیبظ یرزات ان ||
 نابو لوق تبصر ه-ملع تا ود ید یساناعروا وعم نالوا هديل اوخوا

 هب ادعا تالاع نو رد هلا توطسوهس رک و کوب .راردیا تمدخ هلا

 لار ا کاک مان اد همای رک هسداردیا راببخا نروصونروا ارضا ززاشتا ۱ :

 کت عفاوءدن رزوا لوب نالیچا هسالفت بیرف هپ هطرابق هل راجا لقت ||

 ۱ نکا سوجم لالا قرانوپ ربت رابع نده اب یا چ اس هکیفلخ یس هلی

 یدینعا لاخدا هنبهذمی زاها ورکر داو یلیا هرانوب ولوقتسم امدقم

 :ندنت عطا تن ولو قم هدکر ور وک یر غو تارا دظرابق یولخ هلر ہہ ناناوارکذ

 هرزو) لاحوپ وا هطراب فی را دلبا تیعبت هر هطرابقو جاو رخ هلتعیطرا|

 ۱ دک « و هزابآ هد اقالم هډ هر ات رهنپیسب نج هلی رانر تعج اش اپ لاطب رکییکریب»

vamروم دیبب  



 4 1۸ دم ۱
 اس

 تولوا راوس .E ی دع روما ید اا ارگ را روت وک ا
 ییهلج ود I3 ماشا لا ۵ نشا توشی رب هدادما سلو یاقوتح

 یسودرا كولوقسم هلح نوع توسل ربا قلخ ل دا OE رک دلت ۳

 هلتهلوا شیوا لصو هبه تلعرد تقولوا ېرې كيا وتو راب تارا نا شیر

 رد, ۷ ولعم کت هرلع تلود

 کلوقهر ONG قد وس هيب ڙاح ارو یتعلخ لا 3 نالوا هدنب وق

 ییقت رس اوا نالوا هن رکن هطراش هدلوضوو تق رع هد راو رط ر هطراق

 یون ر دن امرف رف یزوفرب و ول ه دنرلباوخت یرلکب ا ا5 هد دلئ ارارآ

 رول حک 4 ندزرعلا ۰ دنر وص ینیدعلوا ها نا تومور îs هزب ولعا هز

 ۳ کک دع ار خا نکج ةلکر کس 2 هرعدادعآ ندور ظ دا تلودامدقم

 هل :ا رفاکوبوریندتقو یخ سولا ت وعد رم هر زا هلا صد یدلو | ها

 هلن لاحو ی دوس قداوا ةف مم توف هتفیح اب خالا ےل کرا هلت اقم

 تذعرت

 هدنرک دند:یم زا وا رگ هتدقا وار را رک زز ول هنر قورا ما

 دم کدر a e ةا تلود تودااث ا4 هرز وت نکاوق

 یابی رک یخ رعد ان 5و توپ لت ردقوب دما ید ایشان کی ولطهزدقوب

 E توا توق رد ده تر کد وص مد درک ارس رو ےک

 یرافلزالتسو یشحو یالارب سکر خو هزابا هلا کد هرس زس هزتسوک تراشخ
 هزان الع تلود رد ةر زوا راح لا وقم بودم ترعغ نکیا موقرب مولقمان
 یاد زک العو راو نکیدناعهو دیار دق زب هشیا ك سی دارد وک ید دادما

 هدنرخاو اند نکل لوکن نادازغ هدنفو هل مس وب همش هد ر کمالساو راو

 ی یکم ن نوتب ناهذالا تحاونامرف مکندروت ا رد: وم یک لاج

 age هفت ر ران :وک هرلافتات لغو ج وار هه اش دار ا یوو رک د

 ندزرکنلا کتک هللا ذاع كدا طا حت ونا ینامرفوب یدرادنو کناف رک راو

 IDES هنامرف وش ر دل قلو ین اهرفوب هلا

 هيلع تاود۰ رک هد یدک ندرعل رمت کلم دعا رگ نکل قد احو

 هتسالو هد لا كسب ناد رکو الواد الواو ردنا ناتسجاز e العا هرس

 دو مجیک لح هطزان ۳ î دوش یک

 قارع این اشیصقو ارقو موعه دک ]اع نالوا هدرا ر اونو عج كس

 6 لاو ¥
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 اس رق هل ر ج او مردپا لفك نب رولکدادما و ند

 یباوج اهاد هنقلخ لایق كن ولوقببم هکمدرولیو مدیشید ۳ هرس
 زسا ساوص هل : هک دادماندولاععهزرمس هکما ادامردقوپ کنج ۱

REDهرس ل ندد.بلع تلودلصاطاو سی  

 هرکب رزوا زس نب هنو زکیدیا تکرح هع :دزوآم سەز هسازاملوا تنواعم |
 RE ون مانوغ مب كروط هرزوا نکاح هک رکسع |
 و هد افالم هرات > اشابرکسعرس ردکعهدبا هتف رو نقلخ |

 ردو ڪص هب هانا دا مدقرب هبارکسع راد مر ینو م دلبا هدافا هپ ودنک ۱

 ولنا_هعو مهریوربخ هنفلخ لا بق نکج هلک دادما هرو دنک ند هلع تلود |

 رفاو وید مهیا ریش ید یزکفب رشت رس بو تسوک یس هنومن كنبرکسع |
 ی زکلوق هلپ رکسع یراد_قمرفن زویحوا یخد هیلاراشم ءا همکیدلیا مادقا |

 هب روضح یرلترضح اشاپ هسوک مدراو هیهپاناهک اتقو یدلبالاسرا هیهپانا |
 ربخوبد ید صب بولکیرکسع ولوقسم نس هلربق یافوتح بولک سکر چ فنر
 هلا لج هنراتوعد تالابق ییدورو هلهحو وب كن ولوقسم هیلاراشم یدریو ||

 یتیراتروص افنک | هلب راد ظفاح هپاناو قجوغوصو تئاسطب هدنکر و رییدن

 هلیراتوعد تالثا بق ولوفسم مدنفا هدق دلوا موزحت یکج هديا تردابم هراهطا |
 یان شب رپ هرانوب تین كنم د یدیارغا رارضا بوصاب ین, راودنک ادتا هسلک |

 یافوتحو جارخا رکسع رفنزویچاق رب هسرولپهلوا نکع هلهج ون .ردکمزیو |
 نککیدُعیا لافشا یم د ۰ دورلبا نسول مرور لاسرا هناعالا لجال هنس هایش |
 هسا لاح هن ءلر هب د رولوا لکم لاج هرکص رولک هی ززوا هبانا م دنر وص |
 دنفرط هر وکذ م "هلبق هلبااشاب نط صم هدازیلکبساو كلرادن رک سف زوحاقرب |
 ن دیک ن دهپ انا بوبک هد ادما قلخ لئاسبق راس نکا .یدنلوا لاسرا |

 وراقو رد راو ران امر هدنب بوراو هنس هلی یاق وتحزکلوق نکناراشل وا

 کج هر دنوک «نک دادما لز نیس هل کج هرون وک هنفلخ لئانبف |

 "لر هيد نس هی ارغوا هرکفرط ین د بوسلوا مدق تب اب ناسم* رازس
 یوکرغو كزاباو قوشیاش هکر هلیبق وراقوپ و تکرحندنا بوری و زاتیلست رفاو
 نسرروط هنو زارا یرانامرف بوبارغوا هنر ره رذپ راهلمق سوحومو نسو

 نذوریکیدلک ی رکسعولنامع هی راداوما راو كنج ا

 || اھم هن دوع هلپ راجا سح ینب راکج هيم ه دیا تمواسقم هلبا نع“ د ید زکسع |
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 هةلخ وبد ر دکج هلک هلرکسعیلک اشاپ ټوراو هجر کلان ه دپا راجن |
 هزز وا لئاق هني ول هوز مداشنا کندربو تیلست هی ةياشتاب ب یطصم هتوکو

 ثولک یرام دا هلیناجر رکتسعو هن اخ هبجو بوط ن د هپ انا هلسغل وا طلسم
 هجا لدابفیی دم دن ندنعیدلوا یرلتفاط هکر ودادما جد تنول هبانا

 قح هلوا بلقنوق ثعات هل هد اقا یکحهلکاسب رق كتاشایلاتطب بورذنوک

 ردق كي شبنوا كرەلك هتربغ لئاننق هیرزوآ كنون رابدلیارب رع رر
 ARE هنن رزوا ول هسور هدلحءان نون وا توراقبح ر کس هدن

 یررادمان ةت ید ندلئافو فلت وقسم یلک قر هلوا دتع هن زاس ر ا

 “اخ كت هعاق ول هیسو ر رلیدلربآ زاحان ندنخیڌل وا یرلب وط ینا بولوا دیهش

 هبرمصاحم بویلریآ ندسنسارو لئابق هلکقیا هحوت هب هی ندنکیدلی ینکودیا |[
 و ید هو بز 4 وادم ن و نو را ی ها رسا

 با ییلخ یاط زابق بوپ الشاب هپ هلیح هی هرکص ندنکیدلبا تدوع امزهنم
 بودنآ تروشمهد دن اراتدلوا یار هحرکا هدکدنشود هنس هبعاد لا صم

 ینه هسه ظح الم زولوا لک سلاح ةسرولک هلباهوق تاکزادن هی ادعا رکا

 لبا كبدج یرارم ضحم لص م یرفکدتیا بینرت هلثسب ندنکج هیلک ك اشا لاب ||
 هام کیا ندنون اره س ولج هدک د لک هی هن اتسا تاب دم راد ردن وک هب داعسرد هب

 ید شارو |
 هیګ رات یجواكتناضر یسهنس( ۲۰۳) هدکد لک ه داعسرد كيد رك دلا قلاس

 هبا داریاو جرد هدماقموب یتروصر كنیربرقت نالوا شّعلا هلق قر هلوا خروم|[
 رونلق داوم حاضیا |
 نالوا هدناب وقو هد راکب هطرابق ندنوب امه یوذزا هنس ن رکلوق هک هلیوش ||

 یرغوط هلب کتسا یرحاوا نالوارداص هنسارما یراهلبق سکرجو هزاب
 قجوغوص ءان همکیدلبا تعزع هنفرط كاج بویخلکاقوحو دورو هی هناتسا ||
 مدیشعیا تاقالم بولوپ هدهرفان ننراترمضح اشان لاطب ریز و یرکسعرس هپاناو ||

 هدمتدوع ندن ابوقام دعم هل غل وا هدنن اضمر کت هنسنکس ماقالم هليا هیلاراتشم

 رکسع هزب ند هيلع تاودرک | یرلکب دسک ارجو هزاب اموعو یلخ هطراق
 ر وا لکم لاح هدکد دكه رع رزوای رکسعوقسمهتسیازاش وا تناعا هلبانام#و

 هيا لج هد ادما .روتک ی نرخهزپ هوا هدا كح هلکدادما هزب ندهیلعتلود

 ید زکلوق یدیارا نشد مهدیاتکرح هروک اک |یدزبردلپهبهلبادعاکرب یخد

 # تلود #
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 توفار ندلا ییهیمالسا تر هني لار هیج( اعضا رلتا هد هسنا شید ردلکد |

 || ناج هس ر دنوکح دفر طو تب رو رپ رک پد كیانوا تا هی |
 هدنوع2 وب و هدا کیا | ند هل بوره هلا نا و دهعوندردرشهروط هل شاو ۱ ۱

 هدنر کد لک هب a بولعرد اوج رابدلبا لاسرا 4 _لودارد ید بازرس ضحم ۱

 مولعميض نو٣ یدیا تو یفادلریدلاق هب هلا اعلا لتپ ڪلبا دبیسور ۱

۱ 
۱ 
1 
1 

 رومآم هب هینا هل فن كىپ اشاپ : ننوصمهوت نا نام یسااو نوزب رط نعل وا

 ` | هکر ایدلوپ هدهپانا هلهدا زون چاقرب یهتلاراشمهدنراتدوعزاحرضح هل فا وا

(I: 9|هبور ردق لی بن سد نوا هداتشناوا لیدیا ی رح نیس هم  E۱  

 7 بلاغ هک لرب راددتا هکنج هل هلیبق سکر مان نسب وذو رغ الود |
 ند هانا ی درلنا راب :دشارغوا ها لقب نکند ر دق نوک قرف یقرءلوا بولغم |
 | قفالوا یرانوق بودنا تروشمقلخ هپ نا كج بیا اجر رکسعو فوط |
 یک هدندب دوا هدنرلکد ردنوک هن را یکب دج ندشخیدلوا نکم دادما |

 ود درولکزم دادما هلکرادن ی لک نده و فرط هاه ارا یب نوا سما تلاقسا ۱

 ۱ یرل سوساح ن دنا سوار هدناواوار اندلوا یقرتم هدا دعا کمو و

 یالازنح یل کتو هتیرزوا یس هعلق یزوا كنیکعوپ لاشرابدلف هیسور بولک |

 || یتسلب اف یاطراسبقادتبا لازبج ی هک موق زمو یراق دلا دزمان هنب رز وا هانا |
 بول وارا سا یکج هلک هن رزوا هپانا هرکتصذدکد تبا فرطرب اسو اب رح |

 هلن رب رقن هلزاسوساج نبر ادای ید یغیدلوا زاد یلک هد هپانا قلش لئابسق |
 هفرط و لدم رانذردنوک هت داعسرد بدم هلا طع یواح یداد_تسا |

 هل وب ی هلا نوب اه یودرا شاپ فسوت مرک رادرس هک ۱

 | هدنیح لوا قلو ارا درس مولعم تیفیک بولب روک هو نقاب ۱
 ۱ هاش ات نیس لاطب نالو هدکن اج تولوا یسیحمر وس لوق لوط نلوطانا

 یزوا ن:رفب كسنوا ندر ا یندتا دهد ءلرهلب ردنوک ی لاعیعا ام دقم |

 یسودنک هلرفن كنب نواو رایست هنویاد +۳ یدروا نب رفن كيبنواو هبتنشهعلق ۱

 ید هعفدو هلغلوا شلوا د.ک اتو يا هرزوا كغ انک هب هانا او سس |

 راما نتلاخسا هلا لاح هداقا هی هراس لد ابقو هنقلخ یاطرابقو هيلع يعاوا زارک |
 هلبااشاپ لاسطب بوراوهکی اجت كبد څخ, ید لوا كارا هلا كب دب بولی زا |
 د او دلماعم لوو هکی دی قرهلوا لعفتم شاپ لاطذ هذکدتا تاقالم ۱

 اد هرکصندکدردتبا کم زاردو رود هلنا را هن اب نب بو دپاهنارا یتروصابا ۱

CD 



 سو ززل اط راو هدنس همان دهع هجر او هرژوا یر £ كثي دفا بیدا

 كاج دبا ترشا ہم هنساشنا رل هعلق هدیلاوح لوا رو هبسو ر دادم وا لو هل لود

 هدن رلکذتا یدصت هلادخحو لنح قر شلاح هعنم هدمها لوا قلخ یاط راق

 کج هيه هدانا دادمآ هن ر ان بو ردن وکر لمدا هرلن زا واهسور

 لا طب تر هلو تعد صعب ككر هدیا نات دن هلیس هوا راب وو دعو ضعا

 ید دنصورصخ قمجا لوي 2 را کد ملاک دا ع انفا ی همود سه لاها

 ن دنا اط رابق هن اتسجرک هدنفرن هنس جاقرب لر هديا افرا هاوخایو هاوخ

 یدرب و هطبار هقافنا لپ ران اخ ناتسج رک بوپ ا رل هعلق لعک لحشو بوجآ لوب
 تودنا نیر رکسع ت : رق هکس نوا هرزوا كمردن وکه ن ار =< زک هلتساس

 هلکعار ههطروصتم جش نالوا زوطسم هدا داح یلاح هجرت هدانناوا ق 2

 ندنراف دلو ا مهمه هدنکیدتا قوس هنن رزوآ كناولهبسور یی هموق مر 2۹ ۳

 یسدعلق رار هلر عاعجا هنشاب لتحشءار دلک شهاوخو قوش هنعاح ل او

 || وا هیسور رایدربو را هتنخر یلیخ هیولهیسور لردبا موعه یرخوط ه-:درط
 لس نکنا ةرزوا هطاصم هلبا مالا هاتشداپ رازب هلا ولس هب هاسیح قد رط
 شا قیدصت یتدیساناع لث ابق یکیدید ردلکد قفاوم هرکعرش زکه ب راع

 نکآ رای دساکج توری وروتف هنراتیزع قلخ لاس قام هدنرافدلوا
 كس شا ی رکاب ولوا 2 راف یسنضاق دشوفاو ناخ علو را ولن اعاد

 شحجاو ید ملخ انک عین هبیلغت لر هبي روی هنیر زوا سلفت هل رکسع

 "ردلح ه دنرلقد)ا رعساو ءانغ لتیخ هلا ریس ی هعلق مان ناح اد ندشان

 نم لک ی درلنا ی منوی در دیف اسنم یلص شاپ ا ولس ىسأاو

 ید هتبلعلودو ناسمرد ۍتاراسخو تاصونعخ وب لول ه سور راد بنک

 ندنراجآ لوب هن ات سج رک كرلنا قد هل وا هدهاعم فال یبس لرلت و

 هلا يظءاردص نکیآ E وب نیفرط بودیا ناب کود ترانلع

 4 هاتف[ نیح لسنفلخ یاطزرابقو ن اتسفاد تنطلس ناکرا ضوب

 ۱ هال ابق نایک رخ اتو یاطرافو ناتشغاد بوددا هظحالم نرلقح هب را

 | شکن رغما كب دج یسبب ان وکورلمدآ رب قر هنلوا بینر ا ادهو ا اے طع
 هیسور نکن دلک هشو رخو شوح قلخ لئابق ندنغیدنلوا لاس را هلبا هنسکر

 وان ام هکب دلاق زس زولوا ر ساتم زم“ را لا كتلود هزمس كلوا خراف بوپ وط

 نکی نکلسرووذعم هسبا رار اصاب قانا هپاط رابق هدب وک ین اب وق رهن یرکسع
IIT TSS 
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 شدنش رخ دست ۹
 ۷ 7 تمام < سوسک FE هر هدار وب قانو قافسش,هدننر ۳

 ۱ کرب دیعب ن لومام

 / رز هیکح هد هوس OT مظعإ ردص لس |

 یقلناشل ر هبا لاردا یغیدلوا دانعو ناقش .هلنوجو و ه اوز و ا هد,

 ایک اش هد هلب ایه نيج نح بودی دارو دا همش تروص نغوقو ۱

 یک هل اھو داوو هدد دهان قردل وا ضراع مارهاو قرف A هتم
e DT 

 ترس د اتم هر هربا هلا یلازبج وقسمو حوت هکتنج ی لص :وید ردپا یو | 3

 ا ۹-۳1 عم اود ا یدیبعا می سهدو هد 8 کیت کج 1

 هلا اد ا زونهیرک ابی ییدلوا شا عتيج هل والت 1 ارش هوا
 تغرو لسم هر هاب صم ندلوا موتلعم پولخمو باغ هدیو کو ور
۱ 4 

 تروصو و رها ظ جاوا كبعد تواجرو تنايچ رایهطا: با ۱ ۱

 سعد E جیفاو ناک ادیب هک وب د ردرراپغممنوب ایه جا ۳ ۱

 و زا 6

 ,کدمسعام هلو اسد هر وصوب ہلکا قیدصت : ید تلود ناادهاوخ خا £

 هاکناو هکب اد یک ادرس هدنعوفو اہ نیچ اپ ا لوا

 ا !هتسشا پود با تعو مس و ران دیا عنم ی هرب اج دام اب هیچا ول

 بویلو تور بم هزل كب ایفا دا از بیپ 8

 قلوا تان ردط هدر نقل وو: مع جار ا هل کلا نکا

 ردنابا فسا راهظا 1 ار هيد ی در
 یاسر راسو لاجرو ولقاجو او ارز و بونلوا فیس تروشم نما 4 دعو ۱ ۱
 قرهنلوا جرد هموق 1 هثداح هي یوع سضحم ن اتوا ببر ندنرافرطرا عا أ
 4 ذوا رکرارف قملوا لاح ماا لاس رالاب هتد اورد لپ ردد لا | 1
 اعم یاد سب ایام نایت "۱ ظعاردص ین كناغا ىش 8, ۳

ENN ۷کدشا ا ند  TAيظعا ردص  

 قال ذی وا لایا هن دادسرد هلرمضح یی رادقوح ما لاحرد بولا لوف ا ۱

 هکمن وک الزاد هژ زوا ES نیجام را ارك بوشوذ هنیدیق تافام |

 دیش از زایتا | 1
 یردک كمالسا لها قر هل وا دزاو ید یربخ یمالشپا نهان دلالخوب |
 ر وناوا دارآ ی ۱ یا هحور یعد ليضمن ك هموق هب ادا نوت اا

 4 ؛یبشالبئسا تیفغیک كن هپانا هلبس هن داخ ایشاپ لاسطب و نا



ENA + 

 ونشا يدق داوا مکر هورازو قداس اورا اشاد RE 9 اجا

 تابش : نخ لپو ۳ نکیشما اوب هدنابصع تزوض هلناعج ارشح ماطر

 هژژوا یییدتلوا حمم هد تن رات فطاؤ نکا فداصت هشراتدا ما

 . هلرش هذا ۷ رخ 8 رار قاطو ردم كةل اص> هرو

 هلتتسخ قاوانشنکی ینا اوحو چی هدشننابي ییا نیدتشکلف | اقا یرازو

 یھ ج نظن ناخا ياا وما كتنغوح# كرا نذنسلاقا هرزتساس
 ةغاخضا هد هظفاح ما یکراب او 4 ژدنمقال تواس ناف نارسرفزب

 ق 9 ندتک لکه دبا لاشرازربخ هن بانه یودزا وللوپنوسلبا تقوا
 هنس ads ۳ قعوارادفا هرز وا "قفلوا ماد کسا نداد خار هدوراناو

 نخ احا لللخو اشا نالشزا هک اتتقو دشا زو ناننحا قلاب ساوتس
 هختویکل رکسغ ریش نتحام دنسهده8لزاص> هو ےل راتدل ز و هدنفرط

 تواخز و نسخ زاهظا ك ردا شومارف یس ةا قاوغد یک ینیدنلوا

 ضعت فسا لاح ۵ هر “فود ترذابم ۳۹ جراح ندنرادنقا دع كن هیلعتلودو

 ن3ودزا مزال تان مو و دوعن نال وا ق ولظمو عج هلا وع رھ تامدفم

 اتم ات هوص رحل هدو و خارخا هب هری سمت یاست قره لوآب اج

 یاو ان ندم رع ةن هدقدنلوا هدارا < رع نو رطنیتحام هرکصندقدنلوا

 رکاسع کهدیتیعم لزا ثکم هد هوصرج هدیدم تدم كرد انا یتروص ناصع

 هقرفت توتف هوا لے مم هن حا طرف ید یلخ یس هر ادو ند نا دلو ا ق رفتم
 هداتنا قکیدلنارک دن ییتیذآنو لع هلرهسلک هشم ادشافس وب ن دن راق د الشاب

 زکفت اع نام توزاو هنیحام هل لیلق عج یک ہدف رانا د یمودنک
 ندنتس تابلراتصح رق تولوا یزکسعرس نیخباماشاب نسخ افا نکردیا
 هکزاو شاپ رخ ید شلو اا لاسر نامرف ی اهنهتسودنک ا نوصا فلک

 روم نابه مای الالدتتسا ندنت اکرخ وس نکے هلک هن شاب یت د لر اصح هرف
 هر هو طرح ن e 3 تودیا تعزرع هند لات یییدل وا یش وا ۱

 ظا ع هوصرح قرهنلوا نیغضامغا ندنس هتناس تاثيس ید هدفدراو |

 یاقوع ندش خام در وص مارهنا کوبا _مهیودرا هرکوب بو ناو بصذ
 راسکنا نوا 2 ورت ننال اصم یدک هللاذاعمو یعاضوا والتم تن اش «دنعوقو ۱

 رت ىجا بولوا تاود ناکرا غ ومس یکیدلبا طا شنو طاستارادم یاسا

 ا < Em € اد 277
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 یاسور ردررح هدشیرا ریس سس یکودیا شعلوا قیلمت ست ارج

۱۷ ۴ 



 ۳ ا

Ahr ۷ er 

 ءلردیا تلستیاطعا هلباهدافانپ یرک | ر اوری یابا و هایم رو ازای
 رد راش ةا تدوع هربصیس هقرا یرب رب هلبا یبیعترللوغ هرق هفاک او یفارطا

 هکو باح بود ری دن ی رفح ستم هدایتی دنلوب مرک ا راد رم سان صخب |
 شداوارفح ض رغلاب هقشب ندنفیدل وا ایهم تاوداو تالا نالوا مزال كوپ

 رپادنهلوقموب هلیسسلوا هدنن> قوب یزکسع هدایپ كج هبا هظفابیحم هساوا ||
 ع نالوا قرفتم دسیا ندقهلوا تاقوا عییضن هلی در و دارا ك ههچومرع

 هوضرح ولد زوتلوا یفبقوت هد هوصرح هک دیاابش یرادةمربهنستا رلوا چ

 | قوا دنن و دس یزاقب راع كنارک اسب و نا زارذو رپ زر بوتکم هنظفاح
 هرلظف ا ناناوب هدرا دنب رد هرزواقملق بدنرن ىزا ارج كنرانبخبا تواسطاو
 هلرلبل هراب و لر هداب مرک ارادرمس هرکص ندفدنلواریسنو رادنصا هیلع یماوا

 یس ابا ب تاس#* نالاق ب ولیکو د ؤو یرلب وطنالاق هدو ركب ولی زاءقرا
 یسودنک ل ر دیا -طعا دقن رف او هز دک ض عب نوخگالقن هی هوصرح یره چو

 تکرج هنیجام راکت لا اتم اف یھ ند کو وک
 نیسجام ینوکیمچوا کن هب راح موب ید ول هبسور بودیا ترشابم هنب اپا ||

 تنس الب نشد سان ضم ٠ زدتلیازوبع هبفرطصالق هلبا در فا أ
 هب یلکر اخو ررض نالوایراط هتبرکسع هد هپ راشوشا یکیدک هیوشراف ۱

 دیاش بویلوا عاطم هسالاح كنودرا لو ادعا ید یرایضعب رایدتیالجج |(

 هدر وصوب و رولکیظعا ریز و هرکس ع جد عون رب شعر وکی نی نوپ لب, ۱
 راب دید یدلباراذک هب وشراف هل رکف ر ولو لکشم تمواقم هلرکبص شغل دز ||
 هدناواوب هلهح و ییبدنلواراعشامدقا ندبوب قاردر رخ هدح راوتصعب وند 4

 مقوم یی دنلوب ار ظد مد هيلو اب و روا هبسورو الخال هسدازو

 بجوم هباپ ورو الود هلبارارقتسا هد نفر طور كی هنوط هبسابضتفا یاجو
 ترابع ند هخاصم هنا لاغیط رع بویمرولا هن شيا ید قلو شالتو رکف ||

 هناحاوس هنوط ند هبلعناود فرط نوجا رایبجا ی هیل عود ھت روصوپ هلیسلوا |
 مردبا نط یدردیاافنکا هلتعرس هنب راهداماو تبتشت هتدنواقویزکس |
 منام لر ع نوع زو هلب ود هی رار وتس |: هد پ س هعدورب كن هبوط هسخود ل

 | راکشا ما نج هیلوپ ل احرب هدنکوا هسلکردف هب نعش هکلب و یتح هوا

 یدیٌشلاق یک ل طعم ندلع نوبامه یودرا هلکمرگ قاقنو قاقش هدا زك
 5 سس چسب



iarهک 5  

TRهنا ب كتسودرا م ازاد ر لک ردراشلؤا  
 ید ناق ندناو هننب هیرق هیاد ند هوصرح لضاإلایف :نکنوح

 .هنسسودرا نیچ امپونار و اط ل وبا اه ادعا نکیا مع قلراو یا

 نالوا هد و رانا ندنبوک هی اد هل ما كاتس هکیجب قم دنکیدلپا قف یدنص

 هرز وا قوا راییتخا یرب ودرا هدلحر برق هیحامو كسعا یط یغانوق ||
 تعایسرپ بونلوا ت ڪج رح ند هموق رع هیرق دبر ےس هدروک نم موي

 هدقدنلوا لالدتسا یعوقو هب راح هلا عاعس|یسادص بوط هر گیس ہص ندنر و ی

 نوعزوپ یر الپس + هاک ان رتوکر دیک و رب ا زارب نویلکنزوایت 1 مرکارا درس
 دهح لذب هنب راغفوتو هداما بوراو هنیرلکوا كج ر وکی نک دلک بوقا رک ع
 نالوا ی ماش كرلیرار و هفت ندقدلوا ا غلات نو

 لرد ابد یب ایساو لاوما یر دلک تیبار خدران] هلک تا ت ثیآرس هر ۵ ی

 شعامراو هی هيرا رع لح ز ونه هک هر وش رد را لوا ناشد رب هدنعلا هفر ط

 نددنرا ه رع هن اځ هبجو تولواراوس هنپرارکراب هلبا خطف ی راهو شوف زا وط

 قار >! قسقا و تصعو جارخا تو را و ب نوتشروق رد فیراکذلت هدشاط

 قالئایر اخذآ روک یک ناب واراخذا و دوو راک کسا

 هب وص هرفیسهفرفر لردبا مادعاو لتف یفعص یس و قو یتشدع یریقفو
 وزندهنسز لصاخا ر دزاشابا رارفو تدوع ینرفوط دن هوصرح یس هفردر و

 ها تراتح طرف هلراشا انفا ةد ظل ك ن اھو احد ناتالوا راخدا

 لسکوب ر مرک اراد رمت هدلاحوب - «زدشدال روک ن دین تاراپ یدرکنتنا

 نادتلود لاحر هود اوا توعد نزلط نوحا سان عاعجا توعد 2ھ هنئسو اك هیت

 | هنر یدیشلوا تعالت رک هراک یرلبفات تولک هنا یک نیب جواق دا

 كرو تبلت هاش زۇ ارزو نالوا شکر واو شر وفهدورلنا هیات

 سرابسو ضا هتیزب ندنس عاننا مرک ادرس سادا كتمدخون هلةلوا ند همزال

 ناد رکو ر ندنسارحا مود رخ وش هژتدسج د وقت زا عابفتزاو لاو ز هدکدتبا

 كمر وس تا هن ورانا نوعا تمرعینشتلاب هلا لافتا لاک كی ر وکی غددلوا
 لاج رد هل. عاد ینومات ظفحا پلوو ۆك ت لود 4 لاب نانو هدننان ییکیدتما

 لر ذلک هتربغ یدنفا دیش ر وطصم یلاع زدم یاد :«دلاجیراقذلو | هارد
 نکیذجاغ دنه ون هت شا تولوا نوح, اس ظنا هزکس فن یش نما رود صز قوت |
 یسایشو اخو بودا را فلا هبورلباوب دمردیا ذافنا یک یا هلبا ادا قمدخوا |
 تیزع و همت نعاس یاو بول اف کام ا انام جک

 ۶# ارزوو #*



 ات
 یر و ره 717 شال فرط كلادنعا ونام وا توق تصرف [

 نکرونلوا ث راتشاوز ی هزوبامه یو فران اردن ندنفرطهیلارانف رکن

 نیعد زللوع توپ داوم قم الو ا ففاو ةن د تلر ان یاس

 عاز ا از نا ةلکعا تكن ندقفاعوا لانسزا ایناز 1

 ردح رم هاد نخ ران تضاو ویدرذلکد|| ۱

 توزاو ۳ یساعا ی ره درز وا یک دعا تناور كفضاو کتا
 تدهمزال كل وس رازوش ىج لوا بلق توفو كلتا قوش هک یرانر ضیا

 ی توقیح هنن رز واكب هنر نالوا یدعد حرف جاقر + راد نکا |

Aیخزدن آ یغوط هزز لو عمل دلت هات وط هر  

 هلآ كرت هد ییدلوب یسکنارب راب وطهقست ندنیدلوآ ی هدنافرب لرل

 .تیعرو قیوشت کج یرکسع تاذ یار ند ار و يا دف

 ناجو سقن ھن ورو ناحد برش ه دبتتفو یل اهتشآ كب رح شنا هیر اکح هدیا

 كنح هلب ون هل رب قداصت هرانوب و ندیج تان ا توشمد هلی ۱

 ندنعد دلوا او راب تامتبنوک رون یمنی ون هد ل را سم تا ۱

 قوش هسرولوا علطم هلا هیرکسع یونص نالوا هدکنح نادیم لف ۸

 رخ یراذهفا نایم لوک ه دکدیدرولوا لرم یرلتاب یاپ و لئاز یراترغو]| 1
 ۱ ای یاد "هدن زا و هليا رومس هو زف ی زانا نیو تیک نیبزت ها رهوجم || ۱

 ندهفن یراکدتا رابهظا قل راپ عید نوسلیا كج هلی نشد دپدنلق || 9
 ce تارا | ۱

 هد زومآم دم رال یاخاو یل تلاشاب اغا ارظن هنیسپ هد افاوب لفصاو || ۱ ۱

 تناند ةمزال هلببسح یلراکضع كيارزو نان وارک ذو مولعم تحابقوروص ۱

 كللزسنبج وېب كي یراغلرسدیق نالوا عفاوهدافباب رلت روم ضو رفو |
 ر وماوزسرکد یا بولوا موزجب سما یاد لوا تازمسنیناسنا ایکو |

 هل و هيا نيهن یاس مزو ارزو هچلوب هشیعم كناذر,نسن امولعم هد هپ رح |
 أا تاامالا اودؤت ناک نا همانا, )و تحاق لوب اه د كیا ما دخخسا هد شب اگلی 1
 ردلکد هعزانم ی اع ییبدلوا تک ر جریان هنلیلح نا( انهاها 1

 | لضم هد اج ییزدبلوا دوقفم مااطنو هطبارهدرکنه لصالاق للصالنآ ۲
 | ریدنءڑس نالوا عنشاو ىش ان ندقفلوا مان صا دب وع ارا ی اار او لااا
 م نهم ة3 فد هبفالتسا رکاس هجنوبندیا انی ار هرززوا قلقا جا ۱

1 

1 
 اس اس



1 
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 || ددی نداق اب طقف یدیا ناپ یم همش بوشاز لرکسع ینرج نالاخ |
 یالکفصاو راد لوا ثعاب مارنا یراب راسنف ناکرت هلن زرکتسع دوانرا

 1 E ا ۱ یذلوب م انج هنازول

 |[ یا مو ر نانلوپ رکسسعرمس زوص لصا هدب اب وب هرو کس هنقبفص كدیرونا ۱

 | نیفرط هنو هدنفو من كند داب و تعابلصا ةغاناشز واریز ردکسبلو |
 ي هوط مد قو نوکرب نشد کز دین ا لوا عالطا بسکه نک هدیا مویه |
 رج با روهظ نداروا نیل انصوافتخاهدنورد قلزاس قباسلاونیپ بوک |

 كنودرا لر هبلروتک هرطاخ ییدلوا هد رح هسسدرب یسلکچ هرکصند هبراع

 هبا ولهپسورر یدیشلعارپ تفعض رلفرطو رب بولب و وج هفرطوا یس ناک و |

 رکیبع وح نیدقلزا یوا نوا لاشاو لاغخا ییهیمالشا رک اس نیمادرف ۱

 دکتر وب یرغوط «رایزنمندنزژ وا تريم ر وکم نج هیلک هوش هلیس هارا |

 هنازیلد هند يوب یسب اونم داززابچ ه دعب و انشاپ لع ید هبنادتبا |

 بتنی لا وب هیوا لوا نیز نوخزو سرش رادو |
 ,ندبتکنج لاوحا بوبمروک كنج هدنرع ید یسلت ادلا ةن هرهاظ ةسئسدرب

 نالوا ار زولا هریمج هلی خوت وا هنس هدهع كمدارب نالوا لف ان نوش نوت

 ماده هدب رکسعرس ةیسح بوطخ هلی وب قره توا نانمحا ینا یبا مور

 قرد وادنع ردو تعاس ىلا هبراسحوب اذه عمار د شابا تاشن ندنسماوا

 هرم ف ند کد لاوحا هلب وب ردشلک هعوقو تاغلتیلک یجدهدادعا قارط

 ردپقوب كن هیعالسا رک اسم هدلاح یرلقدب وم دنس هرادا رت ز زکر منبر

 نی .۱ ردنپسج نابابش ید یراقل رداهم
 ها ذشایپ نی دی اوا یکلزمسنیلها كناذ نانلون هدرکسر وصف لصالصالا

 رها هیدطا یکه د فرط نیچام یتفصن كني رکسعولهسو ر تح بولوا

 هل فوکو هیدیضق ندن-فرظ نیچام هک یاش بولبربق ی وب وک تنکی دشا

 هبا راض >| هل ع ندشفاک او فارطا 7لر دیا شالت هدا ز كی ؤیدارولوا نوش

 یارسا ناپسلوپ هدنس و:درا هبسو ر تقولوا ییرلف داوا شعبا ماا یی یرپوک"

 نکیشلوا زیسېم مع تص نف رب بو .ودراشنا تب او زند هزکص هبمالسا
 نامزربهلیوب ندنفیدف هوا لاج ففاو اتشاپ رک سعرس نالوا تافغ قیرع

 ٭ تصرف



 ]راد ززواک ندا وا ا زاوا هجا رو کر قلزاس لوا اوا مدّقم

 | یتیشفلوا بیترو هلن بوت هنهج لا یرنک | كن هبعالسا رکامنعو قرات وط
 لافعا ئر تماس رک اتتع ها ئ ږوهظ نداراوا مد سا نوکرب كن اواهیدور

 ئ مرکب کا هد رک ڪال قك شرا عج یسادر د ندنکو دا نوعا

 رنا خذ خالها رکاب بودی روی رکن یر ندفرط یلزاس نافوا رک
 نيج ینیرثک, كشنیاز اتسم هبتس ور نکیآهدن دیف ماغعنآ ذخا مامی هلاقع
 لزم هلو ةي یر ون ندنرز وا تتر ص نالوا رظ ان ةنرزوا یزلسنزتمو یسودرا
 ةدنرزوا,تیرض لوا هةنناقدلوا نانشفشا هلن ربو توط ی و

دعب و اب یلص لیاد هی
د یس راوس هدازارابخ ه

 ۱ i نوقف وب سو

 : :ند واسط تعاس- نکس هد هے ہو اراشا موهش هن ارلد هتي رز وا نفسد* رر

 1 ۳ اول هیصو هر یراق دنلوب نا وتو ب ابی نبع هن رافدلوا شلک هل رانا
 ددری ا هجو نوط هثب رزوا لب رکع یراوس«رژوا قرا هدف ثداع

 هلتعلوا ناشی رک كتف لاوس“ :دازرابخ هل کسع دوانزا یھ الشاب

 اب یمن اط یر هک هند میپ نام بو تسزف زور
 هر رکسعرهفزویْشب نالاق هيم هدنن ا ید اشاپ لعلنلد دن بو ریس وک ت تناتف

 هداالخ یکندشیا منو ه دن زر ول ۷ هدفد جاقر بودیآ تن دف تعاسرپ

 هس راقص یر د عف د یکبار هل رر اع هک ید یلغوا نامع ەرۋ هداژ زاب

 یدوع قزل وا عل د ا دنب راعوینه یشلآ یلرعشد هد ها اراتعا ول هدنددط موعه

 اراق طنا هراکهاتحا هد هننرب نالوا یس ةف اسم تعاسرب هب هکر ہم لو زاینخا
 هن لة داما توک هنکوا ل کف هلبا نانو فساشورو ارزو دانا یراکدتبا
 خر رکو عب نیو درا یهدننحام ۰ :رخالأب د تویلوا دعه هددسیاراشعشااج ||

 تشعوو مهو تچ ومجد هثبارکسع هدایپ نالوا هدرا سرم ی راجا رارفو ت دوغ
 ذرافقا رارف هلکرت یراسزم ید رات یقرهلوا
 هليا تیعجو اک 7۹ پودیا تیاور ندووقو تاب را ضعب یدنفافصاو
 تون ارواط هلبتفو ادعا نکل یادبا نکا كا روک ی صرب هکلب هدنیچام |

 یباباما یم یارخان یک هک زیر نسو درا مظعاردص هلبسود را نیلام |

 نيام قۆق ع وم كنولالتمه یودرا. هکرلبدید تودیا در نوې ی رایضهب ۱
 شهوا نیست دفرطاو هتسیازاو کر هر خود هتموافم تولت ریو هتیودرا | ۱

 | کلب وشا ردنقبانرادتبا دموعه هرز وا هیمالسا رکانع بو ۱

۳ 

 ر ص تاس a e aaa arame e ی ۳ سی ی ی و ی ی سی سس ی ی و یو

 ژ
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 اد هنلوصو كنوياھ یودرا هللا دورو هتیخام اتشاپ قطصم ندنغیدلوا

 ىلا 8 هدسععلا ید یدیا شکل وب » دنس هبعاد م اکهساردو كح هل هلنادط

 هنیجام ند هوصرح بیئرنلا ییع ارزووولقاجواریاسسو شاپ اغا ینوک
 | كم سوک یتروص شاف هد هوصر> نوب به یودرا ه رکصندقدنلوا مانعا
 بوئلوا ابا هد هوصرح مالفا هتک راتسو یییمارفدو یدنفا را دزافد نوعا

 ابنقاعتم هلبایزاغآ یلوطاناو لبا مورو تاود لاجر راس ید مرک ارادرس

 ك شان قطصم باا fe 1 e E ییدلنا لوز هنسهب رق هاد

 هلکمک هنش اط رق یسیراوس هیس ور راد قمر ه دننوعصم تولک ی وتکم
 تود نا ورک عد كردي هلب قم بوراو یرکس ع ی راوس ید ندفرطورب

 ات طایتحا هل هظ>الع قل وا نح ی رکسع هدابهدعازاس یهدلحاس حنا

 یراق دعب هب هطا هنی هدست كن ادعا ناقیح هلخاسو ی رکدعود هنسهقرا
 یتسهوا داذما یشان ندفلوا ظوح م یراعا تدوع رارکسن طعفو اهناو هدافا
 ل.ناهلس هدازرابخو اشاپ ىلع لیناد هنو اشاپ اغا لاحرد نیم هنکیدتنا اعدنسا
 هدارا یرلعثی هنیحام مدقا تعاسرب كنافا د یباح یلغوا ناذع هرقو

 یهدوشرافولهسور ب ودیا دراوت راربخ ندنیجام رارکم هدناوا ینیدتاوا
 هج یعدی لن هدعسلا یذو نیکو دبا شمروک هنس هغی نیحام اليل یت رکسح
 نانلوپ هدو ابا دقدنلوا رابختسا ینیدلوا ه دنددص موه هنیجام نوک سرب
 موب هک !ردنوکر بخ رارک نوا یراتکرح تعرس هی اسؤ ر رک لا فلاش
 كل ردیا بیقهنو یو یی ربرب ین اجوا ی رکيو یاد هسو ارزو هدروک ذم
 سز یران الوب لوصو هحدقم كرلب رکی وراش وا لصاو هنیجامرصسا يلع
 هبناجورپ ییهنوط البا مدقا نوکرب زولهیسو ر نکل یدیا رشقا عو رش هنیرفح
 لصتم هیدن وط رنو لماش ی هف اسم تعاس قرب یضرعو لوطو بوک
 هتک ریس نوک دعج تونل ر. حس هعازاسر رولت هتلوا رس ولنآ ه دننو رد

 هک هن راس كمالپنا رکشل ندارواهدک د لبا روهظ ندننورد كلزاس لوا
 ییادبیعا هیمالسا رک اسع هد اره نالوا یسهفاسم تعاسس مراد عقاو هدقلارا
 راتفسا هدنحا قلزاسورارف ادعا هرکصن دکد ابا كنج راد_عمرپ بوباوشراف

 رک اشه زونهود ردشععاب وص هدب اط ك هر وط نفت ول اوج یدناراشلیا

 نیدصالف كنادعا بم هنکودیا شماءاوا فک ی ازاس لوا ندنفرط هیمالسا

 نوکرب ررح لاونرب و یدیا رب یکیدحک بوک هلی رکسع مات هسبناجورب

 6 مدقم $
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 تورپدتا تح هن انو درا یک یییدلوب, ماطر هده اعموت هشا ردهابشا |

 جدن یغنوسلزا تچ ر ها یو کت رکاب ر ولن ا

 ادف ناجو لام هنیروغوا نرد منا روق هدمارک | هرزوا قبال هب هلج هللا ءاشنا ||
 هلی مهسقل طه ت تا 5و هر د اتمر اسس تاهحو تص.هو هرابناتو كلرید یرلندیا | 1

 رای ل1 تراظن سیلاب یرا اوا حو رح هدنسانا هبراسحو مردپ بيبطن | أ

 هد کمر و هیطعو شدت بورد ف اپهنی رار ینج اتبو نی رام اعط بو رد | 8

 یرکسع ی راوس هکیدلاق مردبا ارجا ییقفشو تورم همزال یلاسعت هللاءاشفا |

 يا بولوا مزال د ئ ہہ ٣ دے ھاعم م ا | ادق هدنتفو تنج ین رکسع هان | 3

 هدهاعموب ونوسردنانا هيا نکی قمردن انب اا هلهجو هیر رب ییماسژو ر كن هفرف |
 یا وریکر دفوب ربجو وز نوسلاقو کر لمارا سم رایج لوخد هد ا

 صوص هنرضو تمام باپ را هد ےهاعموز ارب ز لوا بناغمو بقاعع نوا |
 نوب نشر ناک دوال دنا یداتعا هنسفن تولوا |

 جز دوو نیک هدنر وص ییید)وا هلو يکد بسانم کیدیدزسرد ھل |

 داعا یک کرکو نوا ل اخدا هب هطدار تھ یرکسع نالوا هدستعاطاو ۱
ES 

 ۸ هدیاس رب ا REE و یا و ا

ET 9 | 
 قدهنلوا دارا هرزوا قلوا نادش ابل مرک |رادرست قداس لاونمر ددوق سه هحناس | | 1

 رکا یاشور تولوا قرفتع یز وش تایر هرکصذدکدلر و .ماستخ هل | | :

 هدهعن هطدار هبا زاهظاو 6 داوا غ وهذم كن ها سو راضحاو عج یو یفن ۱ :

 هك :رلکدلیا رابخاو هدافا دز یمطع اردبص فرط بولکرر, نو یی راق دوا: لاخدا ۱ ۱

 قلم رنگ ترا ہنر رک هنیحام قره وا لص اج بلق نانیمطا هلتطایف ۱ 4

 * ماز NE زو رط نیحام ند هوصرح ین

 دمو سا
 هلتهح ۳ ّ E ot نیحام و 7۸ ی

 SSS » یسلاو یل با مور نان ا هزرکو ۱ ا

 كمرک ا رادرىشو شعاوا لاسراو نییعت هنفرط نیحاج هبا هدابپو یراوس نالوا | ۱

 ردق تعانشنوا کس دعا تیحام هل. بسا راک هوصرح یکدلتا تفاقا ۹



Fiteهک 4۰  

 | !دعام نینفلدسلوا.د واب اغا ردنف ی ک یکلوا ه دنلخادررم اتکا بولاق

 ندزگیدهروکهتمفا تهل صەراو یواک داف 0 دن رخ نالوا رام هرف و روما

 نوعا هللا زرو هدیا ناو ید اق رعزوب هکسا | هعقا ندر ءدنقا ولنکوش

 لهردبک هسباراو شفو لغ هذ زلفو ل هدیا موعه دن د وش هلا داحاو قافلا

 .لهزضوک مدق تابن هاتوو شاوص کا هدرلوار وها ندنفرط یابعت قحو

 ئان همر نات لوا صغ هلام اقتنا ذیخا ندزرع رانتشد یلاسعت هند ماد |

 قعلواداد هلیا رخ درب تی دم مزمن ی در فح هل وا

 2 نوا 102 کدبزف 2 هب ادعا هةتا ردق و۰ اششا هد رم > هدیا زار جا یتاود

 i بولوا مانتوروهشم دا توتفو نعایعت ماظع یار ۳ و ندیآ عاعحا

 | یزرگدیما ندیل اعت نح هلب رالورءدا فوررعمهلتدالج حدر کان یاسور
 هکید لاق نر ولوا رورسم هلا هست انر ترصترمخلدلوا شف هلن ا مطق مدع

 نانشس هجا" رک | رج اتح ه هه یو عور نوعا كک بلق ناسم طا هر هل رج

 هدول نکل یددملو ۱ فو 9 لاج اس نحت هب «دهاعم ندا نارذک هد هقاس

 ثابت هاد رمش هع ید دسعفدوب هک لب وشزپ هدندبما رونلوادهع یافبا هنلاءاشنا
 رولوالصاح تماذن هزم هجو روبه هرب و باوج همش اشداب ولتک وش اهسیانعا

 تناندو ترمغ كار کنج لا رکیاذخ یرلترتضخ ناخ . یدلاف یفارو نوت اربز

 | اد هدفاصزو ر سن دنر اکتفا دص کن هیلعتلود .هدل اسرهو ندنز را دمان هلبا
 تیاف زامن ههش قاراکتاعاو قاراسناجهد ز هجرد ی طاع هکتردق
 اشاب اغا نمسمردیا زاربا عا رهوح نالوا زوکر هه رکن داذو زىر روس

 نسمردیا هدهاعم مرا مزب نتسربدهب یر اغا قاحوا راش سر روس هل یراترضح

 ةع رولوا لفك كم رك ة طس هیاذسعا ب وشد رؤ هنا در هدنتقو كنجو
 هظافع نا ۱ هرکصا دودلا دهع هرز وا ز هرک هدعاق یک کی ؟ ندزکولفاجواو

 مولعمرکنیجو رنا رفد لرادمان تار زو یخ د زس زمر ردن انیایزپ ها
 سیم ولوا رادافوراب هزب هد تجاح نیح لدلیا ناععتسا ی زہ ندنفیدلوا |

 هدادسعا ؛هلباقم بودیا لاسا هرز وا قیال یزکسع كلج هل رو هزکتیعمو

 نرهشو ناش هدنرا کلم یل وطاناو یبا مو ر هک راز سو رسم واوا رادیا
 ۱ نالوا هذ نکا ردلو 5 یلک ةتلودو ند ند زس نس راغا ی حاص

 ۱ هللا ءاشنا نمسهردیا فیلعت یززکی رک ء هلا لاخدا هب هدنهاعم تن یرکسع
 نهج و ابلاغ هیادعا قسرولوا قفوم هیارا قتساضاقم كل هدهامموب لامت

 گرده انشای 7

 سا



 هوم و و
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 ندراورلزلس هدر لګ یدلوایلداب هنداهشراعک نداسور تولوا حو رح مدا كسا

 هلا هبلر> عیانص بو ر وکی تص هلی درطاپ قاناو یداروک اضح زانو ساب وس |
 نورد فلات نالوا هدرفبام زد هدکغا تشخو مهو ثاریا هز زکتمنماا

 هب هبهلا یهاونو اوا بولوا نوزقا امویف امون نوک انوک دسحو ضخبو
 ةازاح هرغاسغطو ناصع قح بانج هلسسح نم دعا عابنا یر اک ید

 یراصد یدابا طلست هرع رزوآیس دفن اطوقس نالوایراصن موق سخا |

 یراندا نایب بولوا میاش یراکدتنا هیعسن كرم تیم هرقلود موبلایرلتلود |
 راهطاو ةنمالسا تج رد وا نوک هن ترف ىدلشاب هکم رو كد هر هلس |

 | رانکلعوش مل هیلی یراعتسم تابح هلتلافسو تلاذروب ردیکدراتفو كج هلا |
 راذدیاربهطت ند کیش لزج یرلتالو و یدنلوا رس هل. باک ودراناق هن |

 نالوا هدزیلا هلیا عطقیرظن ندارخا تكلم هسسیا زیربنا مدا یکمز |
 ها فقوت هدرپ نمکیدید هلبا فقوت رعرکسع زرویم هدیا هظفاسح یراالو |
 داسعنا مدع نکا مزال تعاطا هرکاسع و هس زولوا هب یشیح دیعرب و ۱

 هلبا بلف صولخ مرذیا مسق هبیلاسعت قح قدا غوا ہرا تک الفوب هلنایبس
 تاتو قسلوا كلاس هنکلسم داصاوقافئاو كسلبا هب وت هب یصاعم کیدا |
 .تعاس یکیارپ كنسعند هد هب راسم نبح هلبا مازتلا ینیرلتروص را رفتساو |
 ر ووا لصم یمانظن هزاممش كنعد هلت كنا لم هدفلزایسشنا |
 یرلتفو لسنح توانو هز یداهح هدنعدق مالک ی لاسعتو هراس نح ۱

 رشات یزمعج هلوابلاق هن ادعا هلا هد لاح یکیدل رتسوکخ تاب |
 دویناوا لومأم دب ن ترصنوز ۇق ابا دابا تا تنفع ویا 1
 یتا راک او لوغشم هلبا كنج یراذ-قمرب هدقدلواقالم ناد نعلا رع رکیبع |
 هسغوح رکسعزا بواوا ی رس ندسفازوا « درا هردو هدرا همت یک ےظعا داوس |
 یکی راقدلوا رخ اتم ینرج ندنخید لوا بولسم ید لاّمحا دادما تویغایط |

 قلن اشي رپ ر هیلبا تیارس هنسورابا بوئوطز وب هرارف نی رک-سع قوج ۱
 یا ہت قح ردشلواراصبالا یواراذکت را رازه یکی دلک « دیار وهط |

 فحزلانع رارف هبه زس سوک هز در یا _ہطع تسصمول هرکتص ندیوب ۱

 | مولعم لاح هسناوا اتفتسا ند الع ر ولک مزال هناعرش مرلندیا باکترا قس هوتک |
 هنسساناع ر نالوا هد نمکح یسهبقیقح نب رخ كز هیلعتلود ه ذه هلل ولوا |
 تنکمو توق هلا بابسا ضعب ید هدماظع یارزو بولو | یراط یلک فە |
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 بوکید زوک ره زاتکلاءو رند هدیدم تدعو وقس نالوا نشد مد یادیلدتلود

 هدضقمو ضرع قرهلوا تولغماکو بلاغ هاک دچک دن راخش رات ییا نایسکس
 مدعو راب دن ءوسز رفس نالوا عقاو هدروک ذمے رات یدناشمالوالصاو

 هلبا سُ اس دو ل بح حاونا هرخالاب پوبلوا ما ےمریذپ هلن هلیا رکسع ماظن
 نالوا نابان ی رالعع تین اصهن بولوا لوتسم هنچلقا مارق: نالوا هلوللا ةرمسخ
 یعاناعر هلداقوس هنتکلعیتیضهب و ناشیرپو هدسنک اب سے اطات

 هلبا تاعن رابخا یونس ندع رق. ر دنانبلا نعنفتسمیکدلنا لاخدا رديح

 ین راجت زکد هرقو رک یا بوق تعانق منکیدلبا كردند ارا سیک يب یدب
 هتنکمو توق هلبالیلقت يدناوف نالوا صوص هنساناع ر هیلتلو دو لیصحت
 هدنسخضارا بولو یلاخ ندستعارز و ترح کلم وعبملصا نع یدلوا كلام

 بلج ندنتکلم هلیماینغاو عتق یساناع ر هلبا تابوبح ع ونرپ نالوا لصاح
 ندنس هری زج عرق یدعت نکنارردنا عسوت بسکو شبعت رارطضالاب هلباقازرا
 یس هذان ز یرمسغ ندنزاکدلیا تاوقا بشک یو تم ةلبا تاب اوب نالوا لاصاح
 تاس فو توقامو امون یرا ودكم هلنا تخو رد هنلساباعز هسلعتلود

 دق لاھ ج نم بو دیا بال جا هلنسوب یدوقن نالوا لوادتم هد هیلعنلودو |
 هقیقدب هفقد موق نالوا فول أم هلبا ان هلوکوپ . زایزلو! تلع هتاود یفعض |
 ندزهاظیراقج هل وا بلاسط هی هدیدجدباوفلس.صو بغار هکلععسوت
 عف د قسد نالواتاود تعفم بلجرکعنمو تكلم مرج لیسخ اد هدن ر وصوب
 هلبا لمأ: یندا ینج هلو ازم هی هنررخا هنو لکشملاح كبسبا نمل وپ هزاح هک
 تناها كولد ےک نالوا قفتمهد رهبر ندیا روهظ هعفدو رولوامولعم

 هی یلاها ه دک دتا طبض یلبعاعاو یزوا بول وب یلاخین دیم هلبات اخو
 و درد بجومو لاو نزرح ثعاب هسسالوا لیصقت تناهاو ترا هح یکیدلبا

 نموم هرزوا ةیلصا ترطف یر یا نو ه اس یح رد یهددب ی هوا
 ینکح هلبآلئا دیراد تداعس هلنتس | رغو دانه نودبآقلخ دحومو |

 متکی يلق یالارب نکیا لو رکو رم او نیکسکن مخلف صوص اب بو ری دلی
 هاطر هرهب يبندنعاحضشو زز وی رک بوجاق ندهلذخ ری روی هنشابلابیاو |

 | كنشقییاوهو ندنسرت نالوایس هلوقم تدل قر هوا نان اسیاد ند هقناخ |
 نالوبعوقو رخ ومو مدقم هنشا روب هوا لاح نم هرهز ندنشنآ نالوا ندنسنج
 جافو یدنلوا هدهاتشف ز مع هلوقم هن ندهازابشنا یکیدر ونک لعف هد ز هبراحم |
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 REE رکا ۲ نیت او :شوکر وا یراق لک و وق را ولمزال

 SK عو اب هسزونلواقوسرکببع ندفرط هه رزوا لنسدو

 كن روا هلوا لباق هلیاعم چ اح نی i قو ولتوقو

 ۰ یدلوا ما یعالک

 اتشاپ دج ارادت نل هر ومی رکن غز س یغاطابا هروک د دعقو هے تیا لاح 2
 تروشم سلاح هد تفدلوا ییولفم كمرک | زا درد تعبك بوناو از من ندنفرط
 رارق هرزواقعلوا تعنع هنفرط قحرازان نابههراثفسالا یدل لبد نوع
 هن“ یراکد اک ق ارخالادعت نغاتط الا زوور هرکصتوکرب - یدیشلربو
 یتدندناو هغ رازاپ ند هجا زوق نامه را نالا یدل یزا قد لوا شیک

 اغا نلع داس ق ممتم هنا ندب رف رم هدانا یادو کرک وک
 رکاسع كب ك ناعلس هداژرابح افاعتمو هلنا «دایو یزاوس هدير كس لاس و

 ردرلشلوا توق بوم ل رهلک هنونامهیودرا هلبا و

 هژبایمدا نوا شم نا یارک نوعا یا ك اذههس رح زادت هر ص ندوب

 ییوط هدقدنلوا لاا هداروش نملاح هود جاقرب بوتلو ا ب بلح هد »2

 یعیدلوا ۵ کلهورطخ هدر ورح هنورط لنازنا دنددلو ماکیهسا یعاسیاو

 یطوطو نینامو دلاسا هلکعاق درصد ق 0 یتسدسانرتک | تودن ادارا

 هدرغالوا هلا لاس راو نیبتراغوبشا هدا هه ۱ د .هثب افراط ن تور شاطو

 هنیحام کل ولدسور هدا ایی دلو ا ث تشم 24 هتتلات”ھسآ یراه طفا ع فاستا

 اتارا هسا مرک ازادرس تونلوا قیفص یژرافذلوا موعه دصزتم هلبارونع
 هتساسورو شازوب نوش نو یرلماظتا زار رک اع هند هادی

 كيونابهی و دراهدنتشد ةهحاوم لردیا هدهاسم یتفبذلواش سەر قاغعنو قاعش

 مدا ندرعلوا تکرح هرورلنآ ند گندم هديا تیما هنکح هلی هدیآ تام

 یشن ۳ هک ههلاید نوعا ق 1او هراحرب ہلا صدها ینابیسا 1 ۳ رک اع

 دمو ساخ کد سر ۱ هدنتسار وع هوصرح ینوکی لا یجرکب تن اپ نحو

 تدارف ییدغاکه عا ینیدلوا شمردلا اک هرزواق لوا ندنن اسل یدنک

 ردشم هسا دهع ھت . رک هدا تاب هدنتشد ههجاوم ن ۳1 رک اضص بوریدتیا

 یر وصر تولوا س لا هيلث :یدنفا فصاو سپ ی هعفو ی هموق سه ۵ دام

 ۱ روا داباو طی : درز



 اوج یر یوم

 كد ی ن نالوا 13:4 نده بیاد ا ¥ نیکلک م زال یلاص سا كقاننا لما
 , ودشل ردنوک لار هدن اضمر لث اوا قز هلوا رومأم هضوصخ وب یدنفا

 || هنسارعص یم جوف جوف رک اع نالوا برم هنوپ اس یودرا هرکصندنوب
 تزوپاھ یودرا هلهلوا دراویزیک | هلو هنکوص اض مز لر هلک بوقا ۱

 م یسلاق هديته كفش یاولو شنل ینامز قکنعو هح و هر ادعا "لب اعم

 ریزو نالوا یسایضک اشاپ نبح فیرش قبانسردص ندنکو دیا شل وب
 رادرس هرکصن دفدناوا نییعنو بصذ یاسمن اف فب رش یاول ابشاب نیما د |

 كبو قوس هنفرط هجل زوف نواه یودزا ینوکی ب نکس كلاوش مرک ||
 هلیا یدنفا تفص او خر ومن اوب یسیج ةبساح یلوطانا ید یسودنکب ودیا
 هلرع ابنا صاوخ نصب باصتسالاب یہ یذنفا یطصم یباح یتا رشت

 نالک مژالو راذکو تشک ی رافرط هتساسو نکو کرو نچ و ر هجر اکیس |
 هد هه ز وفو ت دوع.هرکصا دکد تیا( راد تا هل امکتسا كت هیظفحت تاکرادت
 ر ديتا ترد ایم هپ هپ رفس ریپ ادن هل رب تلصاوم هن وز امه یو درا

 اق ندلوا لاو 5جان ط نوپ سه یودراز وه هسبا وا اشر

 کب ا هلب دصف كمرب و تش هذو هفرفت هب هیفالسا

 هرک صن دکد نیا كدر دق تعاشیکیا مالسا لها ناب راوس هدکد نا موجه هنغاط باب

 یوازعا زا هذا نکردبا تدوعیغوط هراسزنم هلی سح ین مبلغ كانتعشد
 نا-طباضو ارزو هدنرل-ةدنوطز وب هرارف هلا رت یرلسرنم نی سقم زدلاق

 وبط هرف ېک ل يس بویلوا دغم هد هساراشلوا هدندیق تعناع ی د ردقنره
 یذبا راک توقا هنورظ

 كنيلوقس» هداننا راد و كن ون امهیودرا عن هدنالخ ون کرد یر ونا

 نم“ كمالسا رک اع وجه هنب رار زوا ین اط اب * اکو یب وتو نیجام ہاک
 نکند اریز ؛ ردشاوا عفاو هرکص ند رابضنسا یی راک دلبا تکرح ندنسار

 نژک هرز وا یکیهلما هب رج هلن رقنقلوا زاب هتسلبا ريخ ان هدنموهه ید تدمر

 نج هلوا لکشم اک هني رز واو دادرمیراتوف هلپ راک كمالسا رک اسع نوکب
 یک اغ نوبامهیودرا نالوا هجوتم هنیرار زوا یدنکرکسع نوغز وبو |
 هنب راهظحالم نک هلک تشهد هن وکرب ی د هرلنا هدر وص یکندلکود هنیرز وا

 هب زن یدرخا داد هری رلکد لاک هدا تکو هلا کوب كاد اورد دنس

 هلب وب هدزاتفوت هل وب قاد مزار هلا مدا كيب جوا هجرپ دقن وب  ردشفلوا واز
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 هل دص هب اعم نم اکا تب ب دک یاس EF ناب تابا مک ایا

 یم دنس شب زونکباویشا باهصةالاب یر اتا ایس و رپ نانلوب ہدنویامھ یودرا |

 اضءفالا یدل بوراو هپ هبراو هل کرج ندين ینوک ینا یر کب كابجر

 تندتهلقو رفحران رح هدتیءزرب ز نوجا قلوا ناما یاج هناربصو اسف
 نت اتخلا, نارو هدظوفح لحرب نادنغب دن وب دل و ر ظا یمن هناخ بچ ۱

 مه سنا لاک ا یتناصقن لار امعمو هيصوتو یا یتس هب وسن لروما ضعب ۱
 اتع ر كن هبرغس بایساو هنع اتقجا كلرک اع مدقا نارب هدتشدوع هپ نعم |
 یکیآ كن اسینو یب زوفط كنابفش هرزوا قلوا زادم ننندارگتناو هل هاراذت |

 هنسارهگ نش بوقبج ندانشم ها ب اهکتسا نب یش یاول یوکهبنش زاهج |
 عاتسالا یدل نس هعقو نیچامرک ذلا فلات هدنییفع یکیدلیا و ۱

 كلر و ماکعساو تی وقت هنفرط هوصرح نجما یس هلعف اع كنس هلق لری ۱
 ناجا نیاتشابدچا یراصح رد نالوا رکسعربس* هرتساس نیکلک مزال | |

 ا :اونع ی ځاغوبشاپ هنوطامدقم هل هجو نیا نایب هدالب و نیبعت یرکسعرس ||
 شارب و ترازو بنر موها اهه یودرا لندن داسعسرد

 هلا ىف ییفدلوا * ه ذکمر دا اشنا.یخد نو نوردی نالوا

 توانا لاتتتسرا هبماس تار هتیودنک نوا یسلیات تکرح فرط نیحام

 اول هبسو ر قیاس لاوتفرب نکمآ لوغشم هلتیماکح-او تب وقت كن ادجرس |
 هنکعا قییضت هیس هللاطم یعظق باوج نسلاهاو هرصاحم نیس هعاق لار |
 مرک را درس لاحرد قلا لصاو هوي اه یودرايرا تشحوربخ یرلقدلوا ۱

 و اشن هلی ةيلاراشهرکسعرس بوراو هب هرتسلس ساب هلیقلخ یس راد ||
 یایع دتسفیاب اش نالوا هج هراس تامزاولو هعفا كلا راشم هدنیقف ||

 رادفعر لپا ناف جد هلبریاو مازعاو قوس یرغوط هی ءووصرح م ا٤الا دوپ
 زکسع رفاو یخد ن دین اچ يغاطاباب هدلالخ یکیدلبا لاس رار اخ ذو رک ابسع

 نیچام هل خلوا سکعن» هراول هسور یفیدلوا شا تکرح یرغوط هنیچام
 ید مر کارا درس نادنرافدلوا ش شملکچ هصالق هلبا رت ید لاو لس او
 ردنشلبا تدوع هن نویامه یودرا

 عفو یزارب زد و و ياراپ واي هیلظف اع ل ارا نجا |

 e ی اور هقشب ن دنراقدالشاب هرارفو تدوع وید رد ر دق هرنضخ زورا |
 نالوا لب اسو یاوقا هنپ ںارقسا رک( ابنع ن نخی دلو ا شم رک ق اقش خدر هنن
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 قرفت هرالح راسو توصار هرکصندنزلکدنیا اننفاو فالتا ییرتاخذ یربمو

 یدیارلشلوا
 7g رعف ناذیما شاب نالسرا هک ريد بودی لعن ندراضع» ئاننا فصاو

 كپملاراش» نیب تبقاع صخخشرب ندنعابن | نکیشللا تسارو لوکس بوق, الا
 صیلخم هدرارف تروص هلبسح كغ دلوا یظفاحم نیجاه بواوا شعزغ شکن انع
 ی هد رک الفرسو مادعا لاخر پب نس دريد عت یکیدلبا نقیت تلود یکیدلنا نیفن
 سا ندرارف راسیتخا یربسا دبیق هدنر وصوب ر دیا مانا هاکتسایس نا طلغ
 یالک ر ولره صع ههتلاراے بم هدکدید ردمدقا ند لج سفن ه-طظفاو

 بولاق نیرمالا نيب د درام نکیشقلآ لیصخت یخ التعتعف نودا رثأت
 دوھم (نیلسرلا ناسنم قاطد2۷۷ رارفلا ) ىزا ەت درکتف یار ۱

 ندیرلکدتا نیعهل یسعلوب هدادعا برف هلا خابا نواس دو نيفلت ههلاراشم

 ی هصزعن عون ره هیلعتلود یسلوا راتفر کس لنارزو هیادعا تس د یربغ

 لا ماراو ففوت هلبا یعا بتا رفن جاقرب بوبلوا مزلم «دنرک دید ر دمزاتسم
 قراسا ات اکا یخ د یشاب ییوصکس بولواریصا هیادسعا نالک ن دوریک

 ردشما راتتخا
 ن دل مان ناوراق نوعا ہرص اح N BE هتسوز هرکصن كوب

 فرط هلا قالا هسا ودها نالوا هدصالق ب رکسع یکیدلب ہا جارخا

 بودیا موعه هبدساط نانلواام اددح هد ءطا اک رخ ایا یوا کود

 هلت اهمو هادم ردق تعاس چار هيهالسا رک اسف اج اا

 لس رس رز مکا تناعاو دادما ندنفرط ةن علق هدهنیاراشعیا

 | البنسا ییهیباط نانلوارک ذرزول هیسور هلی رقبا شومارف یلاع غو شون : یتداهش
 نازوسو ببرک یب رال ع جافرب هلی هربجخو بوطورادتبا هقیضت نس هعلق لمارباو
 فا یرک اع یخی ید تو هیسور دن هی وهلو لرکی کا تودنا

 هلا بوط ید یرل بقای و تسکشو قر یراغاق شد چوا هقشبندقدلوا |
 یتسبلاها هسعلق هلبا ولس هپ هلبخ قي رط للازج هیسور ندنفیدلواراد هنخر
 ییشیک نالوبعوفو هدنیحام هدننوزد نو زات توکم هدنقایس مهوتو فی و

 هي هلق هب را الب و ناب نة دلو اخ ندرکسع لب هوضرح مويلاو ربط ست
 هلبا عطف تدعر و «دافا ییکح هبا ناز هدخاو صه هښا رار ولوا سزتسد

 ی دیشلبآ هلاطم اوج یع طق
 بیس

 دوم

 زادرس 2



 ۱ ناف ندفرط وب توالوا بلح هواه ی ودرا را الوب نار نفد |

 هبالکسا ییااعر و ناراب وب ید ندفرطرپ و هعالطتسا ییادعالاوحا هلیلاسرا |
 هر ردشغا میوصت نیخ روم ضعب وید یدنلقزومأم هرزوا كعا ئش

 نا طا نکیا راکرد تیزویج هب هل اضم ارظن هلأحو تقو باما لصاما
 لوا هدب ونانف نوسلوا ق وج .دعقو رب هدنفر طظ هتسو ر ی رولت طح ناخ ملس

 ندلا,داب رامو و ناش یاس هدمارا زایطدا لردبا هام دوع هدنز وص هزاملاغ ۱

 ناسصمز حم تولوا وارق یوووضحییرامو 8 هلبیسو ززا قلوا نه ۱

 هدنرک نشا ترایز یدلاخ تیرص> دیو نوک درد نوا كتفي ۱

 ۰ ٭ زاد لعردشل وادب ز نردلاخ بانج 9 (هع عو ) ردراش هرو داشنا نهءطقوب | ۱

 هک هو ر لاب هلاخ ز ویر روس یرابتربض> بدحیا نوک ل ابق تباغ ۱ ۱

 ٠ ˆ # یراصنا بو ا :لیق ددم هلتعافش اهلا هل قوس

 ۱ < رب هان ا ااو ضر متو وا دند وظظلسارپاز نیچام ءازولهچسور. 3

 ی 3 6 ا دی 1 ج ۸9# و 1

 0 هب ص ۳ ۳ خان انا اتفس وب ققاس دوو

a.هردو رص کیدشا تشد  EE۰ هدر ذلک نیدوو یلوبک نو ق” ورو  

 رز اعود هدعاف ور دتفورب ةکنوحشو» ترشا س اا هنیفش ردق لا قرف

1 

 یس ةقن اظ ی رگه دن دوکو تع ع کد نخ دهلوا اشنا رب وک هر زاوا هوظ

 ند تکی لکه نسو شم اکر خو لاخ لزوم مه دنلقن تامهم و شوط شک جز

 علوا تزدانم هنشاسزا ئژ وک هاشراذفت یدنفانسح یکد ۰ دەهات در

 هل اعتسا هد هاش شا ماتخ ناوداوار دا هه اک هاو وک ناھ رس ھ هدنفر طظ تقوزاو

 8 ا یر شیری ar جاز نیم و ی ناو

 ۱ ا ی هنفرطور

 بسا ب موم ̂ رنج اور وع نیهوط رج یزا ؟اسع متسو راک او

 هدنناهن بود تقواتقم ر دف کندن قرتف شا لک اتر زو نانا هد هروک ام

 hi توت HEREC € نی نو عفوم I 1 تل

 ی شر ات نوار تار 0 ۳ تودیا نم ا با یتارفن

 || !دعا تاس راتفرک لب تا برا دقمرب و توطهعطق اقر ید یسکنا ل لوا
 ایل ی زلن اکد لر هلک هن هوصر> درک افتر هه ن دیا ت دوع بولوا
 = . سس

.. 



E ۳هاب  

 | هبا هیسور هرزوآ یهاوت د نېلس ناطلس یسدمینلوپ بوبلوا يلاخ ندکرادت
 | یرایرمضح ناخ میلس نا طلس نکل يبيا دیعب كپ ندتتروص كم كنج
 | باسعنا « رب هدوهب هلیارارصا هدنکنج هیسو ر ندتخیدلوا ففاو «رلاروب

 . یدردیا راکفا |

 ۳ هدوحوم "هوق قد هنلوا ضرذ ع وفولا نقم سس ها ھم دم هکیدلاق

 ۱ اتسورپ ردقنره هسبا روطارییا .یدیا تولطم قملوا موصه هب ,رزوا هیسور
 | هیسورهتنهدهسنا شلمارایتخا یتروص لفرط یب لر دیا هک اتم هلب راجا كنلارق

 | تقو دارا هلباراظتنا هراکماسجا بويع هلیریآ نوتب نوتب نددسضم هقیتلوپ
 ۱ ریسک هدیاوتشز هلهحو ۍنج هنلوا لیصفت بن دلخ هلک شود هنس هیعاد

 | هکراتمتدم ندلوب ماتخ هطاسضم هلردیا ثح لیوطت هجو نب یراصخ لم
 | چوا توی الشاب هککا هوفت ودر ولو! دیدم اسد یا ترد چوآ هسزولوا ماع |

 ۱ هلهحوون هلفلوا یعسوم یراتدوه كنهتیفالتا رک اتسع هسا هرکص یا ترد |

 | مزال ی ملو هکر استعدیدم رک یشاز ندقل وا رتضف هدنف دیلع تلود هکر اثم

 ۱ هلی هطاصم داوم ماعا طفو یکج هلک مزال یوا دیدم رد هنتر هسرولک

 | رکو هدنوبابه یودرا رک یتحهیلوا ساب هدندیدم زدق نوکز وت وا رکن
 یدششوآزاتشاه ہرا دفا صخره یاد وتشز هرکاذلا دتغب هدنداعتتزد

 ینآ هجو ر هلغلوابلسنم نما كن هیلعتلود ًارظن هنیرانکر>وب رول هج جا |
 هک ید ندقرطرب نکیا هدکلر وک كرادنتولتیلک هنرزوا هتسور هدناواوب

 هنلاسراو نیت راغوشاب و فاع فرط فرط هدننعض یس هب وفن لنت ادحرتس
 نالواشلک هنن اج لدو هلرکسح هدانز ندکبزوتوا هدهرص یییدنلوا رادتنا
 . ردشعلوا بصن یرکسعرس نیدو ید اشاپ دوج هرفربزو یل هردوقشوا

 هر زوا علوا بصن یس هدوب و یف الفا یک ینیدلوا دقمنم یس ها سص م هخگو

 یسهدوی و نادغب افباس, لر هلک مزال ىلج ندنداتعبرد كنیرپ ندنرلکب ولرانف
 نالوا یمن هفبطو قجا. یدیسشلک هنوپابه یودرا هیحدقایزدن ایکلع

 ندنکیدم هدیاتمدخ نسخ زار لومًءیفوزپ هدنصوصخروما یابافخ بالیتسا
 دسبا كب یک ال نالوا یس هدوبو قالفا ابات بولک مزال یپلج كنيرخا
 زازا هدنءاکنهین هدویو ارخوف لر کو هدنفلن اجرت ناوند امدقم رک

 قات فوفو هنلاوحا اپوروا هعشب ندنکودیا شبا تفادصو تمدخ ع
 ست

 ۶ ندنفیدلوا #۴



i Fite ۱۱ يک  

 EE ہےکا رد 5 لح هل هدا ت سافت همز یره ةدنواهرک ادم

 تاکر ؛رزوا كلر دس ةف | ند هاها ش فر ا ام پب وه و ت زور ا ۱

 كفافتا ح وسا هدعب ردشمام ةا ه هز اح یرغ ندعوا لاع ضرع هوامش

 ج وسا هلهج وز کی دنیا ناپ هحمدقا هک هلبوش بونلوا نایمرد یت روص یدیدجت
 اروم یدسعآ هتاصم د٥ هلا هغ رف هتفب قر هوا دھع فالخ لارق

 هنضوضخ یوا دیدنحناکس اک یزلفافنا كارد خ سا هلبا هیلعتلود |

 نصح رعاو رپ هلب راصخ نح هلنلود هدب وتشز هداّناو ل ردنا طسو ولایسورپ |
 هل تالو ا شابا نان رج تارک اذه صعب رادهروک ذم صوصخ هدندب یسیخلیا |

 هدد و شش هرک اذلابهد روک ذنع سل یدیدږ ناک اک كنف افنا جوسا
 نلارق جاوا ییح بونلوا لی وصت یخد هدنر وشم سلم نانلوا دقع هد هناتسا |
 اورق ارادت نوکر دعا بگو كعا دید قا فتا یزواج هلی هلع:لود ۱

 یس اطعام تاود چ وسا هلبطرش قلوا لیف کح ول ایسورپ هنکج هما ےہ |
 ن نرکسنوا نالاه قاب تراز غ نددبیسرک اب یک نالوا ست ۱

 اس هسک: یا مس هک كس ترد كجا و لو تل ۱

 اط وم كل متي رجا یسهنس یەک ك ییارکیدو دنع یدیدح كنيد ۱

 ید دنتس هعطقرب ند هبلءتلود ی رط هیوا اسور یو اح نطور قعلوا ادا ۱

 هن شبا هنروا هل نالوا متم ەد هے ہلعتاود درو رند هنسرپ و ش۵لوا اطعا ۱

 هب لا باب للا هب فید هوا اطعا یا وب ل ا
 هلا ولهل ید ند و رطرب بوئلوا ۱ ی موسر ارم روتک هروامه نامو

 یکدم هیررو هات هتسو رب ۱ هنیدعع قا افا هنه لع ةيسور

 رولوا مولعم ند هیناعیاقو
 هدب وب قر هلوا هدنسادوس را ذخا ند هیسور یراترتضخ نا لس 133
 هیت اب ور و!یالتحا هسلارف ةسدا هدانناوب یدردیا دانئسا هنفاقتا او

 یشناوت دردی فرطو یی هراس لئاوغ اور وا لود هلن هلک با تیغ |
 ةر روا قغ الا وق ةد شدا وب ید دس ور هلبرلعلوت ةد هیعاد قمردنصاب ۱

 خب وسا كنولاببو رپ یدرزسا یعفد نوت ی ار هبراحم یهدنفرط قرش |
 اند هیلءتلود فرط )هبل ارق توشسا ید یسعا یس کیلا دید ینقافتا |

 قلفبا لاعا هنهلع هسنازف یا رادفا هبترم صعب قر هربدلا نس هكا هاما |
 .هدنیناعدا هیاچ یلارق اتبسورپ ربارب ةلکنو  یدیا رک ی لوا نیم هی :سهقبق د
 ل | خااسو كل هر وکه هنرک یکدتما نی زق هدستحطصناتسهلیغبدلوپ ۱
 ج 3 ۷

۱ 



 و د نوا طض هدنا یناقو نوساک هود راز وهه دبا یرونا ردت مزال
 | شخ کید هدانا یکیدلیا لاسراو رادصا نو[ ته طخ ااطخ هیافاپ ماعم اق
 هدر وص یکیدلنا ظ.ضو یر ویلنا طض تیدا یباقو الخ ید هد رتو رات |

 ثداوخ قرهیلوا یسه_ةیطو ی رات هرکص بویم هل وا با رفظ هپ هدا صب |
 یتاعوقو هدرد لود رارتسا نوسغود هن را هع وج قا رم تای ارادا عج |

 نوسلیا فقاو هن تکر تبان كر دتیا رپ ف بویمردتیا مک ندودساک
 یج ارس هديا هیت هودنکو ید نوسلبا هظفاح ند نجا رظن ی ادب وستو |
 بندآ یدیشمر وه دارا وید نوسزاب هج زس هتهادمو اب ر هناځر وف هلی زاغ
 ییاقو رد هب ین اخ لش سولجهر زوا یارو دام یاصتفم هوا یدتفا ۱

 یاقو طی هل فروم هه یه توک نوهقون isl رخوه تودیا طض |

 لا راض حا قاسودک انشا ماتەم ةرکون ند شاک و یا شلاف ورک کری ص» ۱

 هدافا یکیدعا عئاقو طض وربندنوامه یسولحت هدکدتيار اسا اک ۱

 طر ارك ید فا دا ق رة لوا ناذیئسو ضر هیلس ناظلس نیک ]
 اتش دارا زارکت :ززوا ك با تدو اد هرز ا٣ ج و شم لا وقس هاو |
 ندشا روت و

 چ ر هایش یودر تاع وو ید 3

 e کرام ماع و مدملآ وبدر اشسا فس و E بت

 بودا ر ادا هب هي رع س ريب ادن نامه بیس ۳۹ و دلو ا ۱ برق زاهم ماب ۳ نالوا

 قافتا دّمه یلنفحو کر واهلا هلعاود باس ل اونم یل ارقا ایس و رپ یا

 هنس هلام هک تباہ لر دیا تقورا ما ہللا ل ءاو تنا ن را ن ۹ نکیشلفا

 هب هیسور هسخ وب یمکح هدنا تافوا ثنهآ هل وب ید منسوب یکی کی رای طس ول

 ی ولا جورو خاض ساو از کا اک لاح نفس .هح یھکح هیلرا برخ نالعا

 شلردنوک هیلرب هلترافسهرزوا نا حاطاو مادقا هدنصوصخ قب وشد هبرح
 ه.دعتلود هشت هدنارب نالوا دراو هد اتاو ندید نفا E دچا نالوا

 كعا قودرک عر دق ك للازوب هند را هلع راد قالا یوو رالاسهم رب |

 هحرک او حب ردنم ییددلو"یراذکسانز كل ول ایسورپ یس هلاعم یودبا ندهمزال |

 شيا تشر كب هیلءالود نوا یرل-فرط لوطاناو با مو رایعو ارب هنسو |
 همام قاض هدنوامه یودرا هد هسدا تت رق هکسز و ون کیا ر 5 است یییدلوا ۱

 نابهرد وجه لقا هر هژ و اسم سلخ دهع نخ یاتیم یزد وا لار ۱
 ی را

 چ هرکاذم 3%

 ا



 لج بصانم باا لعفلاپ بم
 نیرید بآد ی لاق یرال کو رو هذنویا ھه باکر ءار دنکرارب هلبا نویامهیودرا |ا
 هقشب ند_دلوا یلفرشاهد یراتبرومأمودرا هل تهجوب بولوا ند هیلعتلود |
 ندنکندلک بوقا هن ويا هی ودرا هي یرغوط ندیرعوطیسد تلود تادراو ۱

 یاسا هدهبمالسا تلم هليا نام زز ورم یدیا ردیکبوت | ناج هپ ودرا سکره |
 ا هدودرا تلاکو هدنداسردقرهلوا بلقنم هنسکع هیعادرهو بلاغ تیرضحو ۱

 هن وبا مهیودرا ندلوبن اتسسا هدانئاوب نم هنسغددلوا روسناوا حجر هلاصا |
 یس هساملوطاناهدنداعتتردردق هنس یکبار ار هلبا تاوذضعب نالب ردنوگ |
 هن وياه ی ودرا بوئلون ید یدبقا فصاو خرومنامنلو «دنتمدخیلاکو |
 هد صراخ نکیشلوا یسیج بنام نوطا نیز سکسک قوچ هندورو
 هدنن ابن اهجیودراو نن ا طاس بکوم هک هلیوش _ردشابا تیاکش ندنیفک وب |
 یتتخلوا لاسرا ل راد چک ضعب ندنداعس ةن اتسا هلبناونعیجلوا ماد سا |

 كزەبلبا يده هتک الف لصت یب هرابسکب وب قلخان صعب تولوا بولطمرتفداب

 لادقفو ل اج فعض ید دکورکم یارجاو دیق هرفد هلبا دیزو ور |
 قلوا هارد س هاوخرمسخ ضعت ن د هنامز نا نع و رم هلتسسح لامو دارا |

 یوفع هعفدیکیازبندیلاع باب بولوا هاچ و ام اماسو كرب یب وب هلیس هبعاد
 دیدب یلکسأب هرخالان بویلوا دیفمو دنمدوس هدکدردتنارب یترب رفت نهضت |

 ی رع ندنغید لف قاوسا نانابر هلکرازاپ ین ور دیفسو ءایسو دیلتو فی رطو |
 نونابه طخاب و تعرع هنو ياه یو درا هلبا هرب اكتم تانالعناو هرفاو نوید ۱

 تفورارما هلبتمدخ كلي و می اقو نالبروی هاحا هم هنا زجاع * دهع |
 هلته جوت و نود اعةندوع هیداعرس هناتسا یدنفا یلعیبج هبساحنلوطانآ نکیآرلبا ۱

 ا ود یدلر وک هجوم هزفقفو تصنم نا نلوارک ذ هلغلوا نو رقم لااا یبصتا
 ۱ رة شابا رک هدنخ ران ىدفا فصاو |
 لیلس نایطلس هرزوا ید د وبحب ر دمو ررخ هد هییعسر قارواضعب ۱

 لبقتسبمو یعیعناو میت كنب رل هدي رج عیافو نالوا شلزاب ورین دنسولج |
 هپ یدنفا فصاو ندنفرط اشاپ ماغمعاق امدقمیصوصح یس هوالعو طیضید |

 هیودرا لنیدنفا فصاو قباس لاونمرب هرکوب هلیسلوا شهاواشراسو یا |
 ما ملف غب دلوا لوغشم هلبا عیاقو طض كدیار و هط ندنفرطودرایترومام ||
 هدودراسب ون مبافو لصا یرلبرسضح نا ملس ناسا زا اف دانا ضرع اشاب ۱

 ی جج ج



eeوب رمز  

 - ریزاشلکهداهسرد قردشلوا قالطاواوفعرربررب ید یانفا رلشام نذرودصو
 ِ ندنغددنلوا نص الخ ندم - رع هب هر هدو راند رر ل اوهر یدذوا هدازیدبج

 ۱ داوفلا ۳ شنه هللا ین هل.ا لع هنن را سیصد نکس عقاو هدب ويا هدف هوند

 نان هدروخ منز ارد هله 2 ج هنلوارب ت هدنادلخ هد هما قنلوا

 | یرط افرکذ ت هدقذلوا مالسالا عشار کم یدنفا فراع هداز یر رکذلا لاس |

 هد هزار ع رخ هلکخااالجاو دخت ندلوب اتار ورمل اراد سوک هلی ۱

 ۱ رد سلوا با ی .sesame > رابد |

 < بو لر % ۱

 :لدیدج ردص ی راوشءور اوطا كنیدبقا كب ی قح دع 3 رديه یاده
 نطصم ۵ فر 28 لو لکو اد هدنداهسزد ندنکیدک قْفاوم ةنجارم ۱

 نده هاش فرط بو دی بلط هنوبامهیودرا هرز وا كنا بصن | رخ یییدنفا ۱
 ۱ ی اترا هنوناپه یۆدرأ هل هلا دیک یدنفا دسر هال وت هدعاسم ید ۱

 لوک نانو یلنکو یسنح هسا یل وطانا یلاک و ادّهک نالوآ لش |
 فا ورد هنس ر زتوا یهر هلا یوم هد فسا سموا درد ون هب ی دفا لع
 ندنغیدلوا وا نادلنح هاناو اد روما یرلوا مدنهم ةد ةا روما هدر , رنفد

 ES ولدت تسد 8 جلا لباسا ظاعاو ل اف هب اعوغ ه- ۳۹

 نالوا نلیکو ییب هرکهذن ویب هليا لر نوک ق وج ندننیدلوا تاذرب
 قر هلو عوقو هلسلس لیت ات قوا بصن کوا ی دنا رام

 والد یاد رولر ۱ دا یرلمتمتو لع كن راض ندنرزرومآم نواه تاکر

 مار و هم کادر ج ر اض هل .هوقو تاک وت ضمت ید هدولاتمه ورا

 قیاس لاوطرب هد هرضییدلنا اتا بضن یررومآم قفاوم نها وکو ۱
 مو ارام ند هو دیا ننعلواا ر یعاضب ترمشع دیدات شرد هحصدقا

 هک رون همس كوا عاتتسب قرعو رج شرس هدر وانه ئو درا یخد

 ول سفاجواو تاود لاجرو دنبو د هد میا راو ر ال نالوا تمهن هتنظمو
 ندشم ردا درطیزاو ر هزات نالوا هدنر زباد تفرح باب زا ر الو هبنکو
 یسلاو هر وم نالوا یراهرک احب وز كنيراتيضح ناطاس هعذخ هداناوو

 واک هلیفلخ ین هراد لکم هلدعلوا بصن یلغفاسح زامن وب اے شاپ جنا دیس |
 . قتسللاو طع لاا هر وهو سا وا تمافا نیشن هجخ هدنکس هلکشتا راکدخ

 ی دیا شلواهبح وب هب اشاد تو یتلابا سهمو هب اشاب لیعاع-ا أ

 + سکه 7

 س
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 ِتاضقو مولعم للاخ كلرالو زم تولوا توف ىدا قبفوت نالوا تقو |
 | بصن هدلالخوب هد هبا موم یدوجو کن اوذ قبال هموقرم ماقم درک اسع ۱
 دامن شیورد یدنفا یکم دمع قبسا مالسالا مش بوبلز وک بسانم یوا |
 تدنغب دلوا برم کیدا هلخ ادم هنیش یریغ ندنرومآو دانعم هرزوا صولحو |
 | تیادبو دماجر باب بونلوا جردیزلاضعم یو داعصا هاتف ماعم |
 | یدنلوا در تر وص هنارا هکدقم نوجا یسمالا هل یرخا هدنرادص ۱

 بل اصفنا لنب بقا هداز یذیجن هلهحو یکدلروک هد هیعهر قاروا ضعب ۱
 هدافنم ندرلندیآ زارحا یتس هبنر قلمالیالا ےس شاپ فسوب م رک ارادرس |
 | لماک دیو لدتفا فرام هداز یردو كنید فا دجحا هداز یتفم ناسناوب
 یتسعلوا ببرغاو یف هراد ردا كن هداز ید ج هلب راقال طاو وفع كني دنفا

 مدقنو ضم میل ناطاس اشاپ ماقم اق راد اکو هد هسپا شا صیخ |
 قالطا ندر یج و رنبهروک هم هسظحالع كتب رارک اچ هدنب رفت یکیدلبا
 یونص هعق روا هل وا م ولعم یرالاح كب الع ه_سنلوا ین هداز یدبجو

 يرليبغ كرانوب نکیا راش لوا بنت ند کرج یره فالخ هلیا بید ۱
 یقالطارلنا هسل وا هلب ون .شکا هلیحاطا كنهداز ی دج شاکد نوعا بدات

 یر لکج هدبا ع وجر هنیرللاع یکلوا هنی بوید ید ازالو نت هداز یدیجو |
 تدح لو)وا هد عع تمر لع لمداز ید ج هعشد ندنهددلوا رهاط ۱

 دهها او یکیدلبا تدشن ندن کید باک هراسل هیتر ضءب هلینمج ی اڑ |
 کود الغنم هی و دنک قر هلوا یک هراس دالب هدنتیاهن كنازاغوب یخدیوکم چت |
 هدافنم هر زوا كسا_لا هدناوج قع هلي زاب هشرامظعا ردص هل غوا رهاب ۱

 زا یشقاب ندر یجوا نکل مدیا قلا ین رالو زەم ماللسمالا جش نالوا |
 امارک !ییمافا هدنب وکر یا كن هداریدیج هکیدلاق روناوا قالطا رربرر ۱ ۱

 هلع رجا ید ندنا ید نع ردفاک زامهغیح هر رب هلغلوا هلیغ رط نن بویلوا ۱
 تا رییعت بسام قد هدرابداو ر ولوا رض هنقالطا كرار اس م هديا فف |
 مالسالا خم الاح هسنیا رولي ر وب مدقت :یسبفتق ندنچ وا هدمبو قازا |
 + لک یبا رب نوید روللوا نظبساسنم تار دا تارشا هنب رایعاد یدنفا |

 وند توسالوا قالطالماک كليد ردلز وک ك ڈر هنس الاب لر رفت ونو |

 بواوا علوا قالطا ید فا لماک کلات هل ةر وہ هد شک ن ویا مه طح |

 یدنفادا هداز یفمو یدنقافراع هداز یردنی سکمک قوج یسرا قا |

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
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 ۱ رد_شانا ادهاو ضرع ی هع طق وب هدکد ابا باده م دقت هم السالا حش ید"

 هد و رج مر < Sa E? n 51 )ر

 2 ی ENR rek ا ااده | ۱

 قیقو دفعات سرب ندشغیدلوا ربصق تباغ یش تست ضیا تولوآ تار
 هنساطعا سب ردن نور ه بعطقر, هب یزاریش راس طف ردشمالوا دعاسم ۱
 یس هعاضب هداّتش نونه تولوا ع اپ كن دا راهم و.ثبا * ردسلوا قف وع ۱
 هلویعم راعیشا ه د هثلد ةنسلاو یس همار تراهم هد هیضاب ر مولع صوصطا لغو ۱

 برج نهتکودل زا سود هسنقارم ترک ایک یا يديا راو یس هب وع رمو

 ىس هی ند نک دلکه دیا ف رص هیادوس ماخرب هلیوب یی راو و ه از جا قه
 هدلاح یجیدلوا ندنلاها ن ارا لصالاقو ردشم هديا صالح ندنیلفس

 ۳ شف رم تب | قمردت اط لارا سو دنک نوا صا ندعرشن ۵ دس اش

 رد لزا وید ی را راهب یا هنیسردم رفد ه دغی هلوا س ردم هر ڪڪ ول 1

 هنا كفب رط هنب بویم هدیا را منشا نم اد رهط نیر اش العش اذه عم

 ا FFAS ءوفن یرابدرقال ی .دشراف شابا رف

 ( رەش ) هدنز رط حا زم یدبنفا یر ورم ندنفپدلوا ی رب هدنمان هللادف هرق ۱
 ۰ دزب ر ولوا هن ید نف ا ی *a هللاد بع هرق هن اکنجوا دو راو هکنوج 8 أ

 ن دبی ۳ ات شد كئب دنفارام و زدشعا داشیا یت *# نوساوا س |

 ین وقوا هلیا مم ا 3 هلهلوا نعارصع( راه رک رشلک ۱

 5 نو هیقن ع و رب نکعا لوبق هدزکرهم ین وب ن دنفیدلوا لامحا 1
 ردی ورم یکیدنلب وس هی ودنک ندنفرط ۱

 < یرلق الطاو وع كالع نالوا نمو ىش ابا تنیادنفا یکم ۴

 ید فا دمحم یکم قیسا لو تا لتدنفا قیفوت قیاس لاونمرت
 ضعب ىد فا فصاو زد شوا مان الایشم هر زو ا قل وا هات ددفد

 هیاوتو و نا ھت دیدج رد ص هکر د بودیا لمن ندفوفو تایرا

 هلا نم E 2 تو: أ بیک ھا بسا نان ادر ۳۲ الا نومأم

 ۳ 7 ج "نواح فر م وعم بولب ردنوک ن ویا طح هر

  ¥ eتقو + ٠
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۱ 
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 : وچ او یی كنبدنفا قیفوت %

 E OY E هلدسح یسلک هن اسل لنیدنها هداز يديج باش لاوتقر

 بوناوا | ادب یبصن كن دنقا قیقوت یک العلا سرت نون فای تیعدنر

 هددن سا 2 قفاوم هی قرا رهش ماس عبط ید یتاکرحو لاح با هچزک |

 | بولوا تص مالالا حش ق وا فا یاب ؛رزواقفلوا بتن یپسانسهدمب
 هنفالخ ماد نالیار درا او اک ین رظ هت دقا ید هدنشن تقف

 رو می قب رطو اا تلاش هز هسک ن وشفت طو تک زن

 ۱ یهاشداپ بوضخم هدتقو لسو يسال زيا ندارع تەل رىسۋ یم

 یا ووو هیعاد قالطا یراتلوا شلو ای توا تیذأت سس
 زدشلوا رداص ید نواه مخ هعطقر یواش اضو

 ۱ #7 عاف لت ۱ مور اررکم هدنلالخ ی 7 هنس چ وا زویکیا ا

 یکیدلک هت تق ما ھم هداز یدیج ندو ماتخ یس هنس تالمز وئهنولوا

EI Eید وا ن د نڪیدلوا شا لع  Eهداز ی  

 ۱ سن 1 ه)تسلوا م التسالا شدنی رزوا نیتعلوا دوذعع ندنر هدر وعمحز

 لیلح تص هلسالب نآ ارضا تر ره یدنفا ییفوت کلام " یدلوا شغارادنص

 مالالا حش نونتلوا نوکرب هکولو حن قردلوا ضب رح فال دا اوت
  بولوا ی ورم ینیدلوازاسسد هلی زانو امد نوسلا یف اج ها ند وا
 هلغلو !نوک ج وا نوا شم مابا ےس ا قطلا ل ى البلا نا ر قا

 نامر رد کچ وکه لکا تافو نوک ی gE ه)وشا

 دشکلوا - ن9دهدنش هسردم ییفلبا اتم دش رق

 | هد (۱۱6۷) تولوا لغوا ا ها هوسا ی |
 د اها عقاو هد را ( 447 رذشلبا دلو هد( ٩ ) دناوژ یلقو ۱
 مادا هدرلدانو تامدخ صعت هدعب ندشلوا سردم هل و اتعا ناما 4 هبق |

 ها تار رود هد ەد فولوا سالم كم السهدن رات ‘CA )قر هوا

 زار هت سا «هدتهسم مافعردق قح هل وا را زم تنس سون قیاس لاونمر لردبا ||

 (۸۲) رد راو ی رمش هددشلت هنساو راکرد ین هعاضب هداتش مولف " ردشابا

 فلا ت تاصو محص ( هغ طق ) هدناهذ ماكنه بولوا یسالتم ماش هددنخم رات
 و قیفوت هلبارا فاز سوه #9 ی دنیا ات ین اهجت تره بش # دوب انا

 | ۵ ددد ودعا تابحا ما دو همت هكا یدک لد هما یخ ماش
SETTER 



 ترس سس

 هلا یدصف قلم ل دع یارحاو یخ ف افجا هفتاد ندنرلک دانا درفت

 لاکو ع هدنتفوی دیا هعسیا ترداسبم هدنیروما هلیا ځردتو ین او تیاعر |

 دو کچ

aE Oi ge 

 هژر دشن طرفو دعا ندنرلعر ونو ده ترسو عضاوتو ۲ تروص یرافدلوا

 مدقزا تولوا طقم هنطارفا بتاج ندلا دددغادحو یطخت هدداهتجا
 یډوسل اع راک اهن نالوادوسح هبادادادختزعودازردام تمنرباک نح اراک
 دست ندالطو نیسردمو نیتفمو باولو تاضفو روضح ې هلبقتو لزرع
 | هناکیو انشا هلی را روج ن دنحار و باوخ هلبارپ دکب حاونا حد یب افعض

۱ 

 ندنخودلوانازبرکشاندنر هذخ اوم تسد قشو ینو نازب رکن دن)هنراعم,نمس

 (افیدصرمل قا كرت امو ) نارکن هنهاج لاوز ید یر هدیدن سسحا
 مان هلبا یوقنو لضف هبوب یدیشلوا نانا ندنرنلاح تروص یساعدا
 هدیه یاالاو دنسم ندسنغیداوا مانالا طوضم انا راکماک اب رهشپرقو

 ی رلکچ هدیا ماراورارف مارع قفورپ هلن ایح دیقو مار هنب رها یٹکر سره
 طم یلاسبقاونرپ هدنفرظ نوک نوا یا یدینوا نکیا ماوعو صاوخ ظوملم
 Eh le یدلوا تح یل الا بکوکو

 بودیا تباو ر ندفوقو باترا صعب «دنقح هداز ی دیج یدسنفا فصاو
 نيب تقیفحل تاذارپ لم اه هلیلعو " نیماو دقعمو هل اپ ینفاد هیلا ر اشم هکر ید
 هلادنتعا هدن ها فنووارج زو ت زشادسبم هلتیلوب هدب رط حالصا بولوا

 قالخا بیذهت بونقاط یتدا راکزور ناتسانشان دحو راهشا هتشاد جاو ر
 داسف هلبا هما لواطت یدیارا ردیار اکفا هواقن لث اضف قا عار ھه طتو

 یا زا هب هيلع تبصانمو هداعا هن هبلصا ته هد هلبلق ت دم قدرط شلون

 هاوفا دمو قاسثمو م وبه تار عم قنات الب هلیعز مردیا هداسپنو مضو

 ی دلوا روک مرغ یتمدخ هرورمضلاب ور وته ءابه یبعش بولوا قاف ابا
 هدلاح یرلقدلوا ضرع و ترخرانلوا نیصم جارمریدم هکر دلوقنم ندایکح

 کلم دسافف ضراوع ارز _ندطرش یرلالقتسا هبا تقوا ذاا داتا

 نکعرغ دعفد ىس هلازا تولوا رارقتسا مکه شیر هدسان شقنا هلیار وهدر و رج

 سساخ هدناابحا رک ارلندیا هل هدنروماردح ات هپ ین انو جردن لاح لکلعو
 بلظاععو كل اهم بجوم هنلود یییدلوا ناشف هلظمهدنس هراس هکلب و بث اخو

 , ردرهاط یعح هلوا
 سم یا اح

 ۷۶ یتیفوت %
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 ]هلی لیدیتو ریخت نس هعوضومموسر لب رط نالوا شلواضراع ساردناو و نهو

 یادتعا فویعم دیح بوشود هتف بگ لب وغو عاحرا هنسلصا عضو 4 هدعود

 | تدسشو فنء هلهجویکج هیمهدیا لمحو عضه كن هنامزو یدعتوزواع
 رد اس باور كنيخروم صمب هوسا نذدنکىدلبا ید هت هر الما ھم هرزوا

 ١ ياملوا لععنم ندنعدلوا تنناسفنو ده> هدنتعیط با را یاضتعمر

 حح ندهالعا یالعیح ریخت هلککیا مای هنس هعاد مافا نخ( ند اا

 ردشلیا روعهم ندنرلطو یر هڅو رز ودغم یزاهسوک
 نکبآ یسالتنمراسف رهشکب هدناواون ید ا لیفان یوبل ر وهشم ححخ
 هعظقر ولتدش كي هنتسودنک ند فر هذاز یدنج-یالوط ندو خار

 تافو هليا لوزن تلع تباضا یشان ندنز انو لاضفنا هلک ردنوک هتسانز دکن

 كن هداز یدیج هدنفح ردقلا لسلح تاذرت نالوا صع هن اکی هلی ویو یکندقیا
 ندفوفو بایراصعب کودیا هلرک قلوا یس هسیعاد هلع تباق ریس هلعاعموب

 ردشعلوا عاجسا ۱

 هدنحگر ندنتودنک تلود نایک او رفتم هیموع راکفا هدسنفح هلتهج وب

 ید یرلد طح ناخ میلس ناطلس ندر ابا تنوشخ راوطا لر دنکو رطاخ

 عید كوا لمانورک ذب کج هنمرب ولا یماقبا هدنهشم ما_.غمیئرا قرمل وارفنتم

 تدوارب ه طرشت هللاا پشپ شوب درب عن الک هت رادص باست لاونموب ة دانا

 ندینچه یتوک یب نکنی كبجریس هن ( ۲۰8 )وېش هلو لیخت تزپ او
 یزدلوا رو رفم هنلابفا هکشوج هدسةدلوار وعأم هتماقا هدنب وکر نا هلا لف ||
 نکا عار وطج هنن طاخ هلیب یوقو هنیاتتف eg هدنفح لکد لع

 هدابز كر یلاصنا هلتر وص پب رغتو نا نوسلوا هلسحت بی رقرب هلب و هکولو
 "دزوخ جز هدنل ال -خ ییز نوکیا ی ی

 شد زیو رابسکنا ینافلعتمو راداوه كيعلخ عوجب نالوا ید او رازا
 لیتو یدک یسو دن ده ردا لقو لاق یخ وشراف هن ز وب هدننروص

 ۱ ۱ | ردرل_ثعا

 دعا یخ هداز ی دیچ کود ار و لاوتموب هدنلب ذ ماش هم دح

 یت دن یعاو دوراد هره ندیصانم توا نالوا سیہ نت هرز وانت«

 تو ر یینیصم ) یشذکو ی دید ساک ا رونه درا ۱
 هب هبرشت بنام یاصقا هعفد ندندلوا شلوا راکماک هلا اماو

 فول او فو رع» ی دق هدقدلوا بئ او هب هل بصانم یالعاو بت ار
aSمیس  



1 
۱ 

eras ue ne 
 یی مچ مجبح

 هم هک ۲ « ّت

 قفلوا ۳ SF ا زالت قرا یس هی اپ ةر دال هل زىر ۳4

 یرخذ_ 21 یرهمو نیش هدا هد اوا رعاد ید ا یضوعع> و هل زدیمهرال

 كب تخضع ین صحح یسبضاقودرا نوشالوا ارخآ یدو ن اھ ہک لک

 هراذا هلان ان یدمش نوسلیک هبودزا ۰ رک ضن دک دشا لیمکت یشیا ی زام لوا
 ینلسانم ةتاسلا لکد نوسلوا هح هر ول هلأ تشان هلا هداهآ هب )ید ول نواب

 یولعم لتیدنفا مالسالا حش تبدوا یاو ود(مالتلاو نوسنيا بصل

 ییح هیمهل وا لم هزارصا هداز ندو تکازت نینددلوا شعا تسک كتفو و

 یکدلرورارف هِن كتدنفا اق كردناراهطا تاشتا راحات ق لوا یورک

 نوبالمهش طخ هعطقرب هیاشاب ماع ه٠ دقدنلوا ضرع ا

 یراغیفر نالوا هدنس هر جرح كانیلغوا ىج هک )هدوم تو ر دوك
 طو رش یسمالرو یسناب یلوطاناو یشاغلوا قاللطا هماک هنس هز ید

EEEهنیر ند ةدعل دالب قرهلوا رک دهدشاعرفو دو  

 لاونمرب هتک ولیا شمزوی هدارا وید (مالسلاو هوا مت ظت هززوا ی وا ین

 اص نوک یکندسا د ودق هتراداص ماقه دو رول هب یک ال نه

 رک لا فلاش نال و ینا ضخ ی ه دی وتشز ییلیضاقودزا لبا ن او لع یدفا

 ۱ ر شما هیحوت هپ یدزفا لب تمص

 ٭ ید دنلوا ینو لرش كر هداز یدبج #
 بْ . سصع الع قداس لاوتمر یدسفا قطصم هداز ید: م السالا ج

E EEEهراک ذاو داروا یت اقواو یقوصوم هليا ی وعنو حالص هدلاح  

 دب اوف قوج كپ هجو ودو نيد ندیزوب هدقدلوا مانالاح هم نی یغلوا یو رم

 تلود ر وما ضي وفت هب ای راو لها میضاولاقو یدیا مانا لوم ام یسلروک
 حالصا ك دم قد رط كل ردیا 3: یثرد یورراه طا هقب رط ياهفسو

 یتتمه هدنس هوس نسخ كتلودو نید ځاصم هلم جلاب و عیب یعس رنو و
 بت اکم هلی هظ> الم عا تقورصح ءر وما ماهم یح بودیا ع رد

 ؛یدیشع اا تداص قلم اخ هنبر ا ڪا هړاواتفو

 RE فو رم هیاقزو مارعو یش مولع یر هشذک ماتا یا
 روغ#و مو رخ ند ةبلود تامولعم نالوا روما 2 هب وسل ز هام ریس داود یالک

 هندقن كنسو دنک هدرصع و وداق یزاوشمو جام كاع یم هنغیدلوا

 ةتعدخساے تاور ندر هل ةحن وب ةر هيم هدیآ هنزاوم یغیدلوا دسکیراکفا
 ع ةا -

 € نهو ۷



 وب هک هر اب دچم

 ینید-لوارومأم هانا رب زور هرادص مام شاپ م اما حو رشم لا اونمرب

 ناخ میلس ناطلس یتسالسج او ت هلیقیرط لب مت یخد كن دبنفا حاص رانوک |
 فالخ قی رط لی عن یدنقا قطصم هداز یدیج مالسالا حش هدک دلبا هدارآ

 نیطاسا ید ذا هداز یدیچ هکونلاح یدیشمر و اوج وید رد ب رط مر |

 شکه دیا دبعبتو درط ندنداسسرد هلتراشارب نامه یاود هصت نږ! لع |
 كنید فا خاصرب یدعش نکیآ شلبا برفت هبورغ یل ابفا بکوک مدل الخوپ و |
 تباغ هچاس ناطاس یس ابط هلبتروص تاشاسع مدع هدقدل روس هدارا ییدأت |
 هرزوا یغیدلوا دیقموروطسم هدن ران كيدجا دپ واج كر هلک نارکو ج وک |
 | هدنفل رظات تاب وبح كمداوب ه دن وامه طخ: چی دلوا شمردنوک هیاشاپ ماعا

 هدي وک صاخو بویلوا یتباسهن بوشر یکیدلبا ذخا لر هلک ن د بوح تروص
 هدم واسه سولج:ئ رغ ندن_فددلوارت اونم ییدربو تصخر هنسانبهروح |
 ارجا ىرما كهللا ةناما نوسعلوا مالا اعوطةم ىك هسعط اقمرا غل هپرا |
 اأ غوا ھه طخ فالخ مداوب نکیشمر و ماظن هلا نوب اه طخ وید نوسنلوا |
 ۱ تلا هک ریو هلقلبا هدانز ندیکلوا راتب را ورال هپ را بولوا بیس هشکرح |
 یسماعلوا بیدأت ر هید ر دلکد قیرط * دعاف هبتز :لیزنت نکیآ لتعتسم |

 هلکعا هدارا نسل ریو تروصرب هل اع باباکوب وید ردساکد قبال یسبرقوط |
 ابفو رحم و دسفم النم خاص هراشتسالا یدل هلبا للاخر وشاشاپ ماتغمکاق |
 یتاشف ی رم هلهو تونا داف یکیدعا هدنخل رطان تاب وبح قره وا مدارپ |

 عدزوت هشورع ق رحوا هد هن اتسا قردلا هب هزاب یعرکب یس هلبک كیادغن هر زوا |
 هی یدنفا مالسالا میش هددسبا م زال ییادعا بویم هنلوا وَ هلهحورپ یکیدلتا ۱

 همزال یفنرکل اب تالیدعس ندنفج هيم هلوا لباق ییدأت ةعفد هلغلوا قلعت یلک |

 هي هلع هتف ندیمافم اف فرط ییدلرب ورارف هنیفن نامه رهلثید ردندلاح |

 | نکلا نکر دیا قفاوت هی هن هاش هدارا ید یر كنبلام بای هدقدناوا ضرع |
 لیلس ناطلس یسمام هنلوا ترانمج هذ_سارحا هلیا زارنحا ند هداز ید |

 رارمغا نالوا شیمالشاب هروهط هد_نع> هداز یدیجو دی دشد یضعو تدح

 طخ یفیدساوا شلیا ل اسرا هی اه باب رارکب هلکعا دبی زن نکل زسهج وتو |
 دید هلپا تب وقع دشا لغو ی هجکو ردتیاطم هعقاو هداموب )هدننوبابه |

 رونلوا لومأم تکرح ولردره ندودسنکو لرحو د-سفم تاق ارب ردچ ات
 لوبنان نوعا قلوا تربع هراس هدقدباوا لزع ندنفلیضاق ودرا ردمدارپ |

 ی م هد ا
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 ییلیطعت قرن و دعژال روا صو دخ ابو لروما هجن IE ا

 یاضر لا هفاكن وب و كتخارف مدع ندراوطا .بحبوم نسما تاروک ؛اراشیاو
 ول و لدهبیدعس لدشعلوا لرعندنرادضص هلیتهح كا اکر حر یاغم همهناه اش
 هللا دام مدتیا رو BE هتشا یتسوید ردنش شالوا عراف ندناکرحاا

 عوعسهانلعو ارس, كتارا سمح تانا ندن اکرح والثموا جد یک

 ْنيسراروا ہا ضف هتسلا . معنا افتک | هلبا لرع هعفدوب هسیارولوا م هناهاش
 طرف هیبنسدکو تج حو تقفش هیارعفو تماغتساو تفع نالوا مزال هزوکاکس |

 یاضر یککو زحو روطو تسنا ندنذخآ توشر هراکشاو ول ریکو نادساسنغو
 هرج نالواند هی رەس باتا مظاعاو قيبطن هم هتاےهاش دای یاضز و هح |

 | تفك هننبلج امام لوا ندبتتفو كت امزاول نلاثما ك رلنوب و رعسکراب و هبرعو

 هارادح سو لاوس زر اسو یخ ونو یصقاتسیاو نیجنامو لسیاریا ندیدعشو
 مجیک یک یاس نینش كلردبا تردقم فرص زو دن وکه جک هنی ز هیوغن یکی رک |
 هل موضه لوق لوق هدب رزواولوقسم  دنرا قو لوخد ناربرح بولاق |
 هللا ءایضرا رد كا ترخناسیمزد نماد همانا ذخبا:یراب ن وغاب

 یکاوا بودبا بسک تلوهس كشیازه ہک لاح كکیدتبا تکرح یف اوم ||
 هلکتفرعم كنس جد یا تخ هنابلاغ یلاسعت هللا ءاشنآ ت ویل وا یکتترادص|[

 ۱ ندشل روت ويد رولو

 طخ ییسزرکیدو  ناضکب یج داچن بوی وقوا نوب امه طخوب ائاپ تنوي
 هلص هباب لوپن ایتسا هدنیقه ییدنبانالعا یترادص بو دوقوا ی وات ھه

 ین هب هنوف ید فا اض هد از ییهصک ن ا ل وب یسضاقو درا

e lear ET e OS 

 سر مس

 یه ید نهم سس سر

 رهتشکا]|

 فارطا قباس لاونمر نکیا یرظان تابوبح دند اعسرد یدنفا اص هکنوح ||

 هلیسلو اشک اف امصخ خر ند هنامز ناسصعسم لر هشود هک اٹک لبا ||

 قرهقیخ ند اتا هلیغلبضاق ودرا نوحا قمامارغوا هیاضفر ندزوب وبا

 یببوسنم هلوتعم رد صو نابسللا یرجو ول هزي رج ات اذو فوري رص نقی
 هدنویامه ی ودرا لر هک هنماقم یسهج اوخ لقع كار اضمهایسلوا ناداغأ

 نکردیانط مد راقي ند وص 4ک هلن روصوب بو رک هنلا یروما دععو لج

 ی هاسهیعقوم مدع كلوتقمردبص هلک یش ود هے: اسل كعاخ هداز ندیکلوا

 نیفلوا ی راس ,یخد اک | نا رفالا تس ی رابدا تبسم قحلوا طفاس ایفا

 4 لاونرپ



eeهوم یاب  

 :E اس عقاولاف اردو لععو شکاوا فی رنو یفوس اشاپ دڅ تزعریزو

 هب هب اهاش جا ه ن دز :کیدعیا ۱ تبا یم رب« نه سو وماهدهبسیا شاو

 ناڪ هد هیاستسا هد هرمط یتیید-لوا وک سج یرگبد بم هنکیدک فا

 هناسسل اب روت هزادض یرلیضعب لرهد نا وج هد زعو رع ناراکتقادص |

 ضصعد هلسهدارا مان لالتیفتتا نکبشلو ناامنی دیراتروص لوقولیام تونا

 ند نغجهلوأ كعد ضب وقت هزخآ یذوفن هام یسافنا تولوا داربا طوس ۱

 هتک رو هلکهرشوک اسنفتسا ن دنس هض رام قلوا موکح هرخآ یتاخ لس عبط |

 ,لاسرا هتفرط اتشاپ نقل قش اردنا یتسلاو هتسوب نول اه هم ن دنر اک ولف |
 قزملوادومأم هتنمدخ و ندیم اغا نیدسح یانروحاریم هرزوا قعاوا |

 هلکقیا ملت هیاشاپ فشوب هلزب تکریم هیدنسوب ندینمش بولا نوی امهراهه |
 ينس ینوکی چو | رکی كن هرخالايداسجبو .تکرح لاھتسالا حانجیلع |
 ندیم یه شن نالوا روهظ زادنار هدر راس نارادفرط نوبل تاصاوه ||
 زیزانلوا لانخ وکی انه کک کک

 كنا ندنغيدلوا فولأم هلال فتسا تروض هدنن امز موخ لح ناقاخ اشاپ فاسوب |
 هکنردپنظ هد هسا زولک مزال قمادوا قفاوم هبهاوطد هدکب ید یقزادص |

 | لاوحبا هنافکو تردقو اکو لفاک هنعقو لنرادض مافم هقشب ندنا هدناواوب |

 هدنفرط هک هدرفستادیو ندنفیدم هنو زور یاو هنس هرادا كن هرضاح |
 ندنغب داوارو ڪض ذم هدسان هشندلا علها ةیرادص ندنیقفوم نالک هروهظ |
 ماتم راحات تؤيه هلنعبح لک ا ییدلناتاجحاو و قوس كلاعو تقو ۱

 ۱ ٠ ردشفلوا رادتبا هنمادنهساو لاعا هرزوا هزاوکح لوصا درهای روتک ||
 هدنوبامهیودرا رادهنفیدناوا هج وت یبظح ترادص هنسودنک هرکوب هبلع ءان |

 میلس نا طاس هفشب ندیوبامه طخ نالب زان قر هلوا یمسر هرز وا ق لوا تارق
 هخ طورب کبد قر هل وا یخ واح یهءزال یاس صوو تاد یرلترنطخ ناخ

 نیس اشا سو e ردشطا لاسراو را دصإ ید نوابه طخ ۱

 لڪ نیس هسنلوا ٽکر رخ هرز وا مهناهاش یاضر ندکفرط هدکه عباس ترادنض
 ۱ هیار ز و راس لکد هرلمظعا ردّض توبا تکرح هززوا بۇل طم نشت نکآ مگر

 نالوا تكلاعفنا نادالباو نوشرذخاو یادو ۳ نایعشفان ء هرلهدا یاب هکنلت و ۱

 شزاو هدنتفو رفسو تان استفت هل ئن هیعاد لامتلخو ضرع یارحا هرلمدا ۱

 هشیحوت هبا دی دهن و ت دشو فاع یب رک یاسر نالوا مزال تافتلاو

CA 



 وب ور اد
 میس.

 اولطنیذلایلا اونکرتالو % تون هرات رلنا د رلنابلوا ی یخ دم هد هدضقو

 دنفانوح هش ردناشثآ *(ع ) ردراشلوا رهظمهننوعصم هر انا مکس
 ۱ قمح هن لب افر

 < یبرغتو نن كنسضاق ودراو یترادصاناث كناشاب فسوب هحوق #
 هدکد نیکی ها ةا نسودنک نوا یتدوع هب يع” تالوتفم ردص قباس لاونمرب

 دمت لمر زو نی ربزو هلغلوا روم هانا یر ندارزو هترادص اشاپ ماقماق
 نالوا تفرعمو اع ذعوجتو شاپرکبوبا ندالضف ریزو نریزو اذکو اڈاپ
 یریهگی و اشاپ دجا یرایصح هرقو اشاپ ناهلس یضیف یظفاح بونیس
 چرم نالوا یساخا یرهکی + دودرا هدا ناو تولوا ترازو لدان ندسنغلافا

 قیاس نالو هد ةف وعدو اشابپدح تزعیییما ها رض قباسو اشاب دج

 هدننکیدتیا عدقتو ضریهعلس نالعاس بوزا هی هلص وپ رب ییاشاپ نط صم ماعمناق
 كن اتشاپ د كلع هک هل بوش بوردنوکن وياه طخ هعطقرب هیاشاپ مافی

 ید كناشاپ د تز راروب ریو ربخ ی غیدلوا روعثلا بولسمو رایتخا
 نالوا هد هقویعد ر دتشکاوا هب رحم هدا ران هنا ر یئ دلوا نیسم

 رفس هلت قلوارایتخانکل رول ییرتفدروما هچرکآ اشاپ یطصم
 یدلک هغ رطاخ« دع رربزو نالوا رب یتهدالبنمسک اقع تس ج ەلوا یربزو

 اترو دیک هپ یدنفا مال الاش هحککرا قر هلاربار, ید یی یدنفا سیر نی راب
 هلا مربی وی زس هزاب یباوج یعطق هليا باتا یی رب ندرانوب نوما هللا
 ویدزسهدیا صالخ ې ندبارطضاوش بولوپ یتیرب رسسرولیب یتسوبا ندنب زس
 هد هسا شایاهدافا بوراو همالسالارحش رها یلع اشاپ ماقا هلغلرو هدارا

 بی رس زارب نا_ هو بویهدیا صیصختو میز نی رب ید اذا مالسالا جش
 نسولرمخ هتلودو نر د ه دلاعره قح بانج هلاهراتخا افرا یر هلوا رکشت
 باع ٌهبتع هسنپ لاح ع وقواشاپ ماسةمماف هلکیا توکس را-تخا بولد هربو
 هکمردو خرص یر هدرمطخت یهارب هل ول هسیکو ندنکیدتا ضیعهب یهاشداب

 هجا >> ییس هح رق یرلترمضحناخمیلس ناطلس هدیاب وب ندنکیدم«دیا تراس
 فول هحوق قساردص نانلوب یسلاو هنس وب تراسمم هرکصتدکد تا باتا

 ردشلباباضتناییاشاب

 هلاحو تفو هسنیرزوا كناشاپ نسح هکردیارب تر زواقایسو ی دنفا فصاو
 یوا تن سبن زاغول ندنرفرط تطاس ناوت باوا تازا نییزاو رب نلنقا نم

 * ریزو#»
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 ر دشا وا مادعاو لتق قباس هحورپ ۱ ۱
 "هدزرس ارظن زا لح قیاوس كناشاپ نسح هبلاراشم هکر یدیدنفا فصاو

 مادعا بونلوا فتكا هلبا درع لزرعو ضابعا ن دنروصق نالواروهظ
۰ 

 بولوا قعح لتس هب هراهاش قاعشاو جام يج هنلوا شضصارعا ندنسهلازاو

 م لع هد نع" یاتتشمو ور دو 3 فالو بنساالب هدروص لالجقعا

 تبناصقن بجو هنت ادر هنآ ةن كردیا بلو د داولیطمت هلیارارةتسا
 تمرح هدرپ له هدنار رحم یکیدردنوک هندابعس هناا هعشب ندنغیدلوا

 هل سهل وا ندزوپوب یخ د ی دیک بو دیا بضغو ر وهم ل ر كی تو ب داو |
 ا 5

 درغاوج درب سیب ورو تیاردو دنتشوهو کز تبا هدنلاحلئاوا هیلاراشم || .

 صرح ه ناف ه دنرادصو رشم ترسعو شاع هرزوا ترک نجا بولوا

 هلڪو ندنعندلوا یه ذمو کلبه قلوا زارد تس د هسا لاوما هلاز آو ۱

 دو اده هناشس نع هللازواص ی دلکد یلاخ ید ن دضرعو لوح

 ضعل هس هک ا ده عواو ٥ د رادکسا هلا بانا ی اع دا هب ی دا ۱

 هدهعلا ر دمام هلوا قفوم هلاص لعرب هقشب ندنا بوپلبا دسیف تاریخ

 ۱ یواراییع
 فدا یا هحور هدهسیا شاوا فرطز یل ان كياشاپ نیبچ هلو
 قردل وا فح تبار اذ اک وب توم هلو یظعا ر دتصر یساینم هلاحو تقو ۱

 مظعار دص کیک, قر هلوا ی راج تارک اذم یلیخرب «دسننیپ الکو صاوخ
 هن هد هناتتسا ن دن زود دم هلوا یی ولعم تندسیکرانوک یلیخر یعج هوا

 همان كيک ترا دصیهس ند هناهاش رف عرق بویلسک یبسهقرا كفیجارا
 نکروئوا راما رلتقو هليا تد اوحو لرد كيب نوکرهو ناظنتنا هک هديا تباصا
 هک هلی وش ردشمردصاب ینبج ارا هبت رع نهب هلباروهظی ر>رب كچویب هدهنتسا
 هدک تنا روهط قد رح ه دنا وش راج یسک ییزکس نوا كنهرخالایداج

 | لر رهن ناطراضو نیرومأم ندنعیدلواع ون كمرک هیوشراح تصخزالپ

 راست افر ویو یرازابنب هلغلوا لکشم یساسغطاو لعتشم یک کرک ی جد شنا
 هل تساسنم بر ق زەلوا قز دفاک نیک اکدرلیچالسو رلذافخو را ععلع ابو

 بوتاص اشا هلدارلاهب یغاو هدابز تاق تاق ندنرکد كردیا هناهب یتساللع كراعسا
 زنسک اخ یرالامو لامكفاسصن ای قانصاناقا یتیرلناج كیرورض باقا ||
 ی ج حس



 سهم ۳

 رخ ارا ت خا هدنع نع بوتلوا هیج وت یسهظداصیزوآ هسه دع هدنعوقو ۱

e راسلا ٩ 

 لسة زار ز یودنکس کره ر دق ORE ین“ هلماتارادو

 افاق هلیا اتر وخ ازیم زا دو هتفوول هد دن اد د هاو هماح م حا تولوا

 هل رللواش ش۳کنالوخد هب یک رحم نیلههک و تاعالم هل هرب زر ید ئ دکصاخ

 نضع هباشاپ دمج یبریگب نالو هد نمش هلةلمافم اف قیاس لاونمرب فک

 ٹکرح هداج دیفوصالوا هرک اذلادعب هلنا یسادنهکربزو هدنراکدتا هدافاو
 نکیآفخوايتخاس دیش قرهنلوا نارا هنسودنک نواه طط نالوا راد هنر ا

 د اسعفا ه دلع ر « دن راوځی انوق كس اسیعا ینعشو دادسا نوباسههره
 هدلالخو و شعلوا لتف بولیروا هلرا نوشرود ۵ دنیا وخ هداخ N دقدنوا

 هل دسح یس هن رهص تبارد جد عاد یردار نالوا شیک هشناح یعاط ۳

 ر دشهلق ماد ءا هلبتفرعم یناخ ناب وق یکیدلبادافتعا هانبو اج
 لام تژک ولوا نلغوا كناغا ییلج ینابعا نور لصا نع هبلاراشمریز و

 E E یاوا نکیا لب عارف قیر تار لاو هراد تفسو و

 هدوحبو ی هسیلک هناعا هدنزا هيرا شرکب و یکو کړ بولوا ندنرایشاب یبوبق
 یدرشقیا را تعاو نعت بسک بوت اچ هموح رم «دازنسح هلت بسام كل
 هدنهح تویم هدیا جازما هلکنا نکیا یرکسعرس یھ و ر اشاپ ىلع یناتسعاط

 هراز ضصعب لر دیا هے طح الم یعح هل وا تج وم یراسخوررمط رک

 هلبا تو رنو توق تواسهنو تازىم یواسنو لیصح یترازو هر هلیالاملدب
 یاد ادر نا تیفک ن نک کرب دانا یکدتیا لسیلقت ییرکبشعرس دوفن

 « دنر وص یییدلرود هح وت هنسودننک تالرک عر مس هراس ا یدل دلو ایک

 : یک یکیدنروک ندد جراخ هاتفا 5 تلودرومآ یدیا شایا دهعت یاوصصج

 ندنکدلک هلیشالک | ی 4 و وعص هحرد بايان ار

 ذعو یادفیا هللا رد تکا زن لتمیصم یکی نیدلو ازکسعرسیجد هیلاراشم
 هل یسلک دبات تاقوا ر ارا هلبا هب ا اهنزکره ندنکیدمهدیا دهعو

 لص ید شل وا :رکسصرمساشاپ ن هب>:یربارح هنر هلبا لزع ندر کی |

 !هدکنالسو ىك ور هدع و هده "وک نامزرب هلعدر یرازو ندنکیدلبا ینأوتو

 هنر ھطدا ع هوحرو ندو و اهنا یرازو هدنعوفو رد وشاو تودیا تتساوا

 هرزوآییدلوا ناب هدالاب هدکد لیاتافواشاپ ن ° یر لزا ارج بولت مر رومآم

 هنيرزوا هق)اریب دم تناجوقو هدوسسدا ا قر هلوا دینی

 |€ ەجوڕ و



 be زود دهم

 ند هناهاخ ا هل ارام ر دص تورو نان N نوبامه طخاب

 اج نایک هل بس هظخاللم ق مالو ا نکع سفن تمالس ههودنکو كاج

 نالبز دن و هینسودنک هدل الخو هل فلوا یراد رهش مولعم ینیدلوا ۱

 هنسودنک .ندنغددلوا شارب و تلاغساو تسنما یک کرک ٥ دوب اه طوطخ

 یدیشلیا تعزع هب نع“ ندنةجرازاپ , غوا اج كر هلکتدنماو نانیمطا هبا

Pattیرہسرس ۰ دیرافرط یرازاب یلغوا یجاحو ہے روف حور شم لاونمرپ  

 ےظعارد ص هکه لب وش بولاغوج فیج ارا هد هناتسآ هدانبا یکیدلبازاذکو تشک
 شک هک ص ییاشاپند هن اتسا هدازیبدصک و شابانایصعو شعوط یلزعاا

 یرهه هروخاربم كجوكو شوا در شاک هنس هدافا قج مالک كب قحو |
 هللا داعم شعد ردقوپ مافحا كمربو م دنوب یرهم ن نایدردنوک تس هخملا

 داسلجا هنب ریعنع ایفام یارجا هارو ی هنوط هسیارولوا علطم هلاحوب نعد ||
 هلرب شحوت ن دمطعا ردصیجد اشا دجا یرابصح هرق ردرهاط یکج هذیا

 نوعش لاخر ه داب شم هل رکسع ردق ڭا شا تورتسوک تادش یور

 هسهدم ثداوح نوک نوک یک شه هصاب یمععا ردص قول شا كحهدیا

 قر هلوا ملأ تم صاوخو ماوعن دنوب هکرید كب دسجا دی واج كر هدیار وهظ
 ن دنفرط مرک | رادرس «دلالخوب یدرونلوا نظ توک وص كناسندانوک
 ناظالسوف كح هله دا فات ی داوحو د٥ دناری یک نانلوا عدقن 4 هب داعسرد

 ندسنعیدلوا ر كه تاربعڏ رسا رسو میکند كج هزوتکهبضغ یچلس

 تولز و رارق ةنلتف هکعیا نارذک زر ی راهحرد قعلوا اکا هلبلزع نکس قئرا

 رومأم ۵ ےہس هوا قحرازاب اے شاب نسح غا gle ۰ دنع یسارجا هل محاوب

 یماقعناق نشو یناغا یریهکب ا ڈار دج یبزبکب نالوایرکسعرتس نبدوو
 رادصا نوب امه طخ هعطق کیا هدنعح مرک | رادرس هرکصذدقدلرون نیبعت ||

 هدننمط یس ظفاع هدننیقع یس هبا ندنزک اسو هک هلدارغلبیرب بونلوا
 یدیشلزا نوعا لاسفغا قر هلو ترابع نذنسغا تکرح هنن اج ةيفوصنامه

 ندنرها یسعلوا لاسرا هت داسرد كنعوطقع بم هایلتف ك تسودنک یزکیدو
 لاسرا 4 ودرا دارا یسکصاخ هصاخ رانونامه طخ ناشلوارکذ یدیاترابسع

 | اغانیسح یناثروخاربم نالوا یناردنوک هسبناجلوا با نویامه طخ ام دقمو
 ندم فحرازاب لغوایباحمر ک ارادرسندنکو دبا شملف نیبعترشانم هصوصح و

 هب دد ینو E یسادنبا كطابشو ییزوفط لانهرخالایداج هت ڪڪر
_ HHR 



 بود 59# یا تا ناو 77 ااا لج

 یدیشمزوب رادصا نویابه طح هعطقرب واد سادق هنماظا لرل غ دا وش

 هطافم نصب نانلوارک ذ كار اتشع رکآر ادرس یتخد كيدجا دی وام

 هنلود یکیا هليا قلّرسبءاطن هلیوب ر وصف لصا هکوبلاح ردیا رب شهر زوا قالوا
 نکیشلک هسنلوا مالعا ندنوبابه یودرا تاعفدلا ینیدسلوا لباق هسعفادم

 ندنسهنزاوملننوق نمد هلتوق كن هیلعتلود تنطلس ناکرا نانلوب هدند اعتسرد

 نوسنلوا موه هنیز زوا هیسور لاحرهب هلردیا تلفغ ایلکند هی رفس لاوحاو
 هجرک او ردبهلوا قاطب الام فیلکت هوب اھ یودرا هلب رللبارارضا وید

 یس ەظفاح را نتا دح رس هسور هدلاح یادتنا كناشاپ نسخ مرکآ زادرس

 هدهسیاراو یتاربصقت ضعب یکی سلبا تاقوا راها هدنسار تی هدب وغارب

 طّمو ردفاضنا "هدسعاق فالج یخد كلر زد هزعاقم ٠ هرلیینش ییدزا ت كيش

 ندنبداواربزورپ كن یسهلصوحو لفاغ ندلاع جار م نیخاوا یس هره هرشط

 كلوبن اسا یسمزاب هسا مسو هجرس هپ یرعوط ندب ضغوط هلیوب نلاح ع وغو
 ربارب هتلکنود تولوا ت ترانا قوفو تنوشخ عونریار طظد هتک از

 هدنفح هلغلوا عوعسم یخد ی راوطا ضد راد هب اشتراو تاک را هدلالخود

 هدنصوصع دادما هل یعیساو یلک و زمغتم هک. ان ی هح ون تك یلس ناطلس

 شخلوا عفر یترازو یننم هسنب روص نال وا عقاو كب اش اپ دج.ا یلراصح ہر

 نذفاک اوفارطا یک ید لوا یوم تنسودنک م یطف قم بولوا

 مزال یدأن ارظذ هنخدللوپ ه داسصع نروص هلا عج ناری ماطر هنشاب

 ندنکودیا ساوا لزز تم اقا یانب هلهحوو كمرک ارادرس کیس:
 هدا زاهد کب "ت ك ک اراذرس یت اضورعم كنیلراًص حرق تفولا تسحب

 .یدیشلوا رومو رم” ۱

 6 ۰ لتف كناشاپ ن نسح یلق “ور مرکآر ادرس ول

 دلفلوا یع هییدأت یا لزع كن اشاپ ز نسح مزکآ ادرس هنیرزوا هغلاس تاغوقو
 روصت یسلر ونک هب نعمه دانم ی اوح خالصا كویا ب۵ یودرا هدرحا لوا

 بودا قوس هی اتشم بناج تم نع نانه :ردقو اضق یاس هدانا یغیدنلوا ||
 تصخریمودنکه نت دوعهیانشم هلتهچ یکیدغروک موز هنتماقا هدزهرمشط قنرا |
 هو ۷۴ دور داص یوس دیا لحانوچاردبص f ) ع ۰ هدننکیدتیا اهدتسا ۱

 ىلا ترعو خدا دام ال وه تم ما سامر یدنک ۱

 تبسم سس ستم سس سس سس

 طاب
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EEذا لاو وخ  VETTEاو زا  

 || هد تورد هنارلدو هاد رم تونل وا هلی هپ و یجد هتسندا یان ثار ومردقنره
 هلیصوصضخ لکد شلوا هدتفو رب یزا هب راحو هلق كب هموح ره تما نانلوب
 نمرک ع ردوو« دنعاطانا هذه ٌةلاطا رولوا Wr تحوم نع ره لاک نمد

 .هسفرط ورب كنم دو هنج هظفاح كني رفرط یعهاسباو ی وت نولوا دوحوم
 .هبهدافا نوعا قلو این رانویابه مولعم ینیذلوا هددععلوا انتعا هنسم ال روک
 | یدنکی جد هدنش هم اف یکید ردنوک هیاشاب مافافو رمطست وید یدنلوا ثأرح

 | یلاح رانا لوپ هدافظفاحم زنا هلبا ن اخو یتدوع شل شاپ نادونف ادص ندننریغ
 شیا هن قباس لاونمر یاس ْناطلس« رکصندکدنبا رارکش یت اناکش ید مولعم
 هلب ول ید س هرز وا قلوا تاو < هتسهد نوساردن وک همنقا هکیدلزو ڪک

 2 هنر /ویاوح شات هرانلک تد ندرغرطو هتس زدنوک هس معفا وند یدلوا

 شباهت هبا هک للازویگنا نالت ر و ناخن ار ذرهاب یتحهل وا لکشم راک

 د اشاب نام طاق شو عا ك نوا یتبما لز یناطابرولیروک

 یاقوت رتسا یس هبهام یکنا یرلترضخ ناغرا قلحرخ شوّرع كن نوا
 ولوقسم هسا رازواوا سوی ام راردیا تلط تولوا یردسبهام دی كن راقارق
 رارق هذیا هرادآ یزودسنکارژ ردا دادند ن لد هح الم یراغیک هنفرط

 نیشندحرس هدنس هه اوم ن“ د زارتسا نور كيي شب نوا ندنفرط لابا
 هکرایدروک سیاه یکباوسج تالبزو هب یز مزال هب اغا هیار زو نالوا

 تیلسص * رعهدنفآ ونک و رر و هته“ زن چوك ةا اد سا ها ندغ انوا

 رپ وبدر د وج ع یرامر وہ صلع ندبآرطضا يدخلوا راچود قر هزوب
 ` یدشلا

 واک | هاکو اک وب هاک ید اشاپنادوشو ه ادویف ءاکو هناخ هاک مرک ارادرس
 تام4هو رکسه دم انب ویلو ا زکراک م دان رفردقوت هسذآ ناخن وديا روصق

 تور ب کند کید تلود ناکر ارناشو ندشیاگشوید یدل رادلوک

 دنلاح تاعوقو هما یرلت رم عج ناخ ملس نا فلس تو: .لوا اخ ندیواخرو

 ندنزهرجاشمو فان هارد لب و كن روهأم هدنا یخیدلوا لأتم ندهردکم

 تنا تفنراتهلنا هل رکی زب رب نیس مرویلغا ناق نی هلغل وا لمغنم هلیسهدانز
 | ینرلنا هدنفوون نوب ڻالوآ قاما ردقهرذ راد یک هن هنو هلن نایهس کش رود هدنآ

 ۱ .یراتلی نا ندنوب نوننا خوا هیااهف كن افسران با تینا



 یا لد ا دقدنلوا ضرع ریس ناطلس هم اس كارب نالوا

 یاععوفو یه مرک ارادربس هیر زوا یملوا سمروب وید نوسل ر دنوڪڪ |
 عدمت ز هیوام باکر« لدا سرونو ح سس د هری عوط ندب یهوط یکی نب دلوا

 لداع دهاش نخ بانج هنفیدلوا عنص كنپ رلاوف تیغیکوب « دنرب رقت یکیدلبا
 نکا کا ند اتّسع یه د ندرلمطعا ردیص درا روس یرع ندنغب دلوا ۱

 ها باکنرا نحو بم ع اونا بوشود رال وپ ۰ دنع وم شی هلب وب یرللوف |
 نویی هجا یوطبنداتثم رب یشانن در مي رس ۱

 هرکصندک دم ک هزوشرا ناب ناتو كن نوا قشمالاق نجار
 هکنوساوا یراپل اع م ولع مد ا ففوت ۰ دراو رپ نوجا كنا رولوا یس هدف ۱
 ناخ رط یلچوتو هس رالوف اشاپ نادوبق یف رطابرد نکا «.دنکوکرب ی رالوف |
 هب راح هلیا واوقسم ن وياه یاغود هعذد یکیاهک اتفو یدنلوا هل احا هنن راهدن ۱

 یر هیولاشو | شود هبا هدن را زاغ وب یلکو هدهنسم هلبا رابنخا قدوه بو یا | ۱

 یدبشغا رپ یغیرالوق اشاپ نادوبق وید مدنیا فیفوت لبا تامزاولو تارغن لم |
 یررفولع ید كتارنن هقشب ندخبدلوا یزهمزلام ل زهنیفص ینیدفارب رکم|
 1 یباح هلی ضوبا ایه یا لوا نر Eg اوا سم لیوا

۳ 

 ۳ یاب هاب ویا هایده هنر و ل و تیک شو ین

 هداز اجتهد نط یکرادت تارقن هدد مدلکد ۰6 أردف هتفولوا یدیشغلوا

 ندنوک ی رک یل هديا لوخد مشاق هنتیا تقولوا بولوا شا ردنوکن ادوبق دجحا
 تقواوا یار فن ناصعن یافاتلب نالوا كرب هادننعا نب .یسر ید اوا هدا ز دا

 هدافس نعدندیا هنر ا هلب ران وبلف نوبابه یاغود ا هنلوا ارادت ۱

 | هلاح وب نتدرولب هدیآ هو اقف هم اغود هبا تفصد هبا رکن سما أ

 هد لحاوس لو او نی یلیوت ید ناخ شم روب ی راهنیفس بول وا ققاو ۱
 ینداشاپ نابعع درک نالوا هدف اسبا شا قارحا یر هبولاش نانلو |

 یدلکقلن اشپ رپ هنس هنکس لاوح لوا ندف زطرپ شلبا مخجر هرارق یرارف
 ياک اخ مد لوا ففاو ه رال وب ید اشا هرا اف رکتسج ید ندفرط ربا

 یرازمینزیغ نالوا: E ES e e ن هر هلو رس |

 ¢ نرص> ¥



 هاب دڳ بم
 )هد

RR ftیس فطا لیععم" هلبساشا هباط "كردنا لاوما فرو دورو  
 سلنه ی یا كنس بضع ليععسا یدناوا شعا دوهح لذب ههطظفاحم

 0 ردنا ر وید ۍ درولو اسهعتعادعا لوخ دو
 .هتشو ر اشاپ نشجع مڙکا راد کرد هله جو وب یخد ینادافا ٌهصالخ كفصاو

 || ددرتو نولت راتسهطا هلرب تبن لب وک هنفرط هج“ ۰ نکیسشمروک ك رادن هنیرزوا
 لاوان اوان نکا ی یرتضد ز یوکرپ هدشن دز هد شا

 هنیر زوا هیشو ر خدقا ندزالوا قرفتمرک اسع ف ونص قر هل وا یهاتشدا
 | ارظن هنسغددنلواناعشاو ما هلبا نوپابه دف وطخ دیدشو دیک | ینلیا تکرح

 قفاومتکرح هر ز وا هتسور رخ یو ۳ نو 3

 ۱ ۷ دنهدن نکر ېب تس زی نع قیفوت (ع) ن کیآثمالتن تحوم هنسفنونیصم

 نالوا قفحم یدیهشو دسهع هلرب ادنها مدع هاوص قی زط «هرزوا ییوهفم

 :دفهسور هرصبلا بارخ دعب بودیا راظتنا رظن دم هشیاسهن كنس هکر اتف هینک
 ۱ ندن ةي دالشاب دغاعاط رک اع ہے هب هرتسلس هد هسا اا راد ڪک

 نسکوا دن هليو ید سانا برقن شیق هدقدلوا كجه دبا تکرح هبورابا هدلاخوب

 || تدنغید لوا. تاب یخد هدنمزع كف سودنک بول دبد نیس رولت هلاک پهرن
 ||یکیدشود هنیرکف دادمازهت ا دج رش ن دق ازوا هليا نا لس ھا یتروتص تمافا
 تكر هب ورلیاو لأم ل دبا راپا ینکید ےک هنل ۱ نه د لک« د تا

 ]| هرکصندنا هلکنعیا بزن یک یک اتش هک داف هجب هد هسیا شلوا مدان هنکیدغا
 نالوا دوحوم هدنوب اس: یودراوندنعل دسلوا لباق تکرج یخد هيد مهدیک

 هتنیدبق یلاسراو كرا دنر کس ندفارطا نیم هنسلوا شساعاظ هات رکا مع

 نودا عج کس 1 یکدتسا هلغم هردصاب شی یندهدلالخ ییدشود

 هرکص ندفدلوا لخاد هنساتشمییع هلبا نوبامه یودرا بو ین ییفجایب ةن

 هداننآ یکیدلیا راذکو تشکدنراذزط یرازاپ ییغوا یباحو هسهازوف بوقیج
 نی ردشلیا راسا ین دنلوا اليسا یب اس لاوتمرپ یالصعما

 هنشاب ناهج مرک ارادرس هدفدلا ی ربخ یمالمشسا تالیععسا هنیبا ل اح هنزه

 ناطلس هپ رزوا هردکم هدو وب هدل اح یخیدلوا رام رات یروعشو لععو راط
 تیغ هدنوپ به طخ ییدبساوا .شمردنوک هیوراس## یودرا ید ناخ

 ندنداهسرد هعدفاو شااردا کو هذخاوم یسوډ ننک و یدرولوا هلو

 شلردنوکه نداعسرډ ندنفرط ریاد هنس اعدنسا كمل ردنوک ه جفا هنویامه یودرا



r 

 هره نددرطرپ جد كثب رار وپاط هیسور ندیآ ج ورخ ندرلاهنيغس هدلالخوب ۱
 لایعو دالوا هبصق لاها هلیراعبا تیعیت هثب راودنک ی قاط اباعر هدنراخو ده
 هد هسااراشاوا ماست هرات یرلیض هب ندب راوسهدنراک شود هنس اف |

 یتاق روا نی زرادقمودنک هدنز هبراح هبا طو وبن ارش یزنکآ كناک دای
 ید یرا هبیقب بواوا دیهش ید یراو دنکهرکض نذکد تبا فالتا ییادعا |

 نوک وا هلیرلغا ترشابم هدرا زارکن قر هاف هراناخ كوپ هدنحا هبصق
 ۱ لكا هوا دنعرازراک رازابزدق هوا تعاس

 ۳9 ر نکیا ردیک هثیدادما كن هیاطرب .اشاب دم رب زو نالوا رلیفاحم هعاف
 یراسا ید اش اب دی رلسودیا نالوا ار هداشا یکیدشودرمسا هنلا

 ضرع هنب ران او لاغ السا لها نالوا مت هدنرب كن هیاسط نوکیا رایتخا
 زول هیسور «دهسپاراشلوا لس هلرتلافک هل ناز هلبط بش قماعلوا
 هدهاشم هر وک ذم هقرف یب راقدالشا هکعا زاسجخو ردغ بویمر وط هدنرادهع

 یس هلج «اردبا كنج لد درک اف درفرو كردبا ادذ یت ران اخ جد هدنر کد

 فلت یرالازبج ربتعمو ¿ نی تمر كراوا هس ور هد راس نی تولوا دیش

 ید یاشار دج ۳ هرزوا قلوا صایصف هکن اص ندزکو دیا وا

 هدنفح لاس ھا هعشیب ندنرکدابا ارجا یردع ناب شکار هلو در ردیا دیهش

 بودا ت تنوس>و تدشراهطا هلی هداز قد هل وا براش ندالم قوفحخ ید

 یدیاراشعا لتف یالسا لها هدانز ندسوفن كب ز وتوا

 النسا یلیععتا هلص وصخ و یر هبلذ فرط فرط هل وب كثب کیک هیس ور

 رو و ربکه دانز كپ هصندلوا لصاو هبه زق یپ ردټپ یرابخا یراکدتبا
 هلبا تأطخ هد" نسا نیهز di ندا رکنا نانلو هدنناب د. نوکرب ىح نوک

 هکهردیا نط روینسا كا درط ندعروسرتپ ی لیکو شات هر تلکنا هک و

 قالوا نده ن تااور ییدید ررو تصحر هدارکج تو راو هب هين طن طسق

 ردقكر دل سم نوا ید كلرا ول ه.سور طوو ردروک ذم هد بد زار سس ر هرزوا ۱

 اپ وروا لود هسیا یسلوا فلت لرگسع مسعهردقوپ ب واوا فلت یرارگسع |
 ندنسلوا عياض درکبسر دق وب دن رو قح قرهلوا تاو ےظع هدنرظد ۱

 ردروهشع یراکدید یدر ووا لر لیعغا یدیلوا
 یرغوط + هدنیقع یکیدع هغ ور ندیکوکرپ مرک | رادرسرک | یدنفا یرون

 4 یلیوط $

 .مولعم ینح هلوا فلت رکسع ردقوش جد كراوا ه.سور وینودلواردکمهداز ك ج

 س

 تم هد سسس
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E"كن ههاق (نلارا قلاراو مالا ي هر دات ندقازوا ول شوت  
 هدنشیب یرکسع هليا یلاها هیلع ءاثب بوشیا مای لارا نوا ىس هلو معلق
 شلو عوقو د لادحو هغر ام دن سه ضع هدنصوصخ هتعلق ےل

 ۳ یرلازح یراکدروک هدننامز شاپ ج یریارح لرلو یردس هد هت

 ارب ر کت یزاک مانا وید زر ولوآ شاوا صالخ ند ال" مول سیا: زاوا حیهو 1
 8 تودیاقا و کم هدنرلنن یتسیدرقال هرب وو قافنا هرزوا تائوریص |

 هار هديا هرنصاسحم یسار وب وربن دنا یدیهتسیا نیکشوب نالوا یاشرامدلف ||
 غ هبلوا لب اق یر دل موه "هدلامن یکندلنا دف ند همژال ی ریس |

 3 روما لو ما فاز روم هل یک ارم تم مرج ۳
 (یشاب زانروب وقراب ) نا نس هعافلیععسا هرزوآ كنا هنارآ ی راو ر ظ یل تلو ھن ۱ ۱

 تافلت یلک «درل هوڪه یکی دشا هعود جاقر بولک هل باتا ید یرانشه مالا ۳

 نوت وا روبج هندوع لر هریو ا

 كع شا ورود وکی بر نوا كلوا نون اکو ییا نوا كرخالا عير تناچت

 ندو ر ط ترد جوا ق را Cle ا نال اص ددشک لوا تورو رارف هزژوا زا

 ند ایمالسا فرط هدنراکدتنا موکه هننرزوا نینهاح نالوا نیکم هدرافدنخ ||
 بوټان هنالب ریف راول هیسورو یکیدلک هع وقو هدیدش تایراح قرهنلوا هلن اقم ||

 ل Ft انا یرلف دشااس اش کیا دوعص ا قرظ فرط هل.ارلئا درن

 .Fe ا صو اقتخا ار هک واک ارفدصت و ؟و کو لوخد هراقدنخ ندنفرط ٠

 كرلناوا فلت كسا | لوخد هپ دساط ندنرافزاق وا ارش یزکاسع هیسور نالوا

 یز رولاط هیسور قاط ماط هلروصو و كار هلک یر هنةشا ندو رک هنت راز

 هد رهش راک بوزرک هل سیمعسا هلبا طبض ی هیاط تیام كر هلدکود بول رش |
 كنادعا یه اط روک ذغ «دنرلکدتنا عو رتش هی هیراحو هبراضم هلبا مالسا لهآ |

 یالثخا ید هنر یرکسنع هلدهج وب و شو تشهد هتسکره لوخد |

 ترشابم کتیا لوخ د هب هب ندفرطزه ول دبور ندنفیدلوا شهرک |
 یارکیزاغو یارکشالبف یزردار كناخ یارک یاخ نابوق هدلاع یراودش |
 رکندو یار کے درا از یارک د وصمو یارکش ان وح نانلوپ هدنزاتیععو راد اطاس ۲

 اشاپدجا رازج اقناس هلبارلن اطلس رفن جوا مان یارک متاس هداز یارکدوضقم | ۰
 لردبا نضح هلحرب هلبا عدا یرادقع ز وب چ اق وب اشاب مس نالوا ی اد“ ۳ 1

 دم یاقنا مایه اموب ىلا هلا ماتو هکسنچ هاددیجناوا دیهش یس هلجب
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 هک لیوش ریبشلوا لصاو هد ون کیا سها قل زار ره نده ةقرا هدهار

 فصاو ی دا هلا صبف نالوایمظعا ردص یادت هدنوب ابه یو درا

 هدنوح های رلف بغو تاڪ بار دا باسا نصب نکیشماسلوا حودعمو

 نویایمه دارا هفتو لزرع ءایش مترازدازا باس هرمیغذ ي هب اک وام نط نسح

 كي يح هدهار لالخ نوحا ینلادنهک طظعا ردص قیاس هحورب هلردبا قلعت
 تاقالم ههطعا ردنص هد هل زوق و لایصیا نوی ھه طح در یدنفا

 هلا ضیف لس هلک ما زارحا ییغلا.دنهک ثنرادص هلربزاربا نوباتسه طخو
 نالوا لحممو الحاو ف هسل رق 2 هدرخالا عیررخاوا هرزوا هنس هدارا یدنفا

 فلان صخ رص ه دیوتشز لوا هعمایز ورو هی ی دتنفا یمودره, قتلاکو تسابر

 هنسهدهع قر هل ر هع < هص> یر اغا دمع یردارب :E ندچس ورو

 یسفیک بواک هند ا سرد كک» قح ماتم وب ردشهلوا هبجوت قلیشابشواح

 رد_تماعل وا دعم یبش رب ہیر صم ی قر هلق رارفهد

 بوراو هش رازار غوا یج اح ند هے4 ز وق مرکا ارادرس هرکص ندوب هنس

 فبات نامز یتیدلوا هرزوا كمردنوک هنغ اب طاباد ی ردارب هلیماتدادما 1

 هل ص4 نصالعسا تایسایدیشاوا ی وکی زوعطنوا تلوا نون :اک هک ناشذ

 راسا ییکیدلیا ح و رخ ندنیلسم *یدابا كنس هملق لیععما ینددلوا ناب وج
 ردنا

 مس صمد ا س س

 ۳1 یمالیلسا تنفك تالیمعما ۴

 قدطاو هظاحا ییسهعلق لیععا ندو رطره و هبیسو ر رز یا لاونم

 ندنغيدلوا هی بوق و تاماكا وام ون ارشو قدنخ هدف ةدرط هنوط یدیا رانا

 لما باک رک اع ةراقب او یو کی دی نوا كنلوالا میر ید هنس (۲۰۵)وبشا |

 شپ و روپ هلبا هنیلکرکاسع یخد ارب هدنا یرلکدتبا موکه نادفرطاوا ردا |

 چار ول هبسوز ردا هلام لتا لاک هبهالسار ؟اسع هدنرکدسا

Eیرضوط هي هطارول ور ندنراکد-ابا قو قرح ها توط  
 .دوبج هضعخر هر کص نیکو ثا لت لک ید رلذدپا موخه ارب و هثدوع

 ر درا اوا

 ۱ هلاح ا هي یدنفا قد اص هفیلح ښا قلی ونکمو هر ید وا یردنالوا

 ۳ لراح بو نوا هداعا هودابمم یودرا هلا ت تارات صع قلعش هتاذ 5 7

 ۱ .مومدم هلملا درب سالا نيب قردلوا راکتفادصو نطفو لقاع هرژوا ی ب ترانا

۱ 

 جسم ې ت ی 1

 4 ندوب ۾
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 نىس نفاخ ۈدرا دنس اشا + نسحاغاو لاا 4دامشزد درا ۳۹

 | هداز یبدکک یسبضاق ودرا یس هرادا ما كوبا ی ودرا دلا تقفخو

 تلوالا میر تاذلاب ید م رک اراقرتس هرکص نكد با شراسبمو لر هب یدنفا

 ]| ی راقاجوا رادو هلبعلخ یسوبق ردق یللا زو وکی مچ وا یفرکب
 ءاردیا هعاشا یتس هزاوا. یا دادما هما ار وکو تکرح ن دیش ناهتتالاب
 ی رازاب غوا یب طو هضفا زوق ندناو ههل هل ها وب دک

i 

| 

 قوس هلر تماقا ن وکرم شم دکن شف نواهدررهو تعز ع ةت زا هو

 ینیداوا لماخ قر هلوا دراو هتداسعسرد كب قخ هدانا یکیدلیا ترغ هر ا

 ن اما یر وا ووت یبدیکز عدقت نی هبم اش تارب

 ردتشابا |

 جد یز ولهل ج بواوا مسلم هاداهسزد هلا ییاود کتب رب رقس هیسور

 ردقهنصالعسا كم رقو ترام هکنح یلارق اشور یر هلا قانا هود
 قیاس لاونمرب هرزوا تلباارعنا ین اقیوشت ناالکم زال نوختا کا تموآدم هرس ۳

 یدشکلوالاسرا هن دن ایحایسورب هلیراقس هدزالخوب یدنها یه دجا

 اتفناو صرع یتاغیات داوا هل , ولکه تدا هسرد كب ق كلذ ىلع ءان

 هر جار ادن aR ندر E هکتار دود .هدرلهس "ومول « هدکدلبا

 له زا اک دا هر زوا موعه ۾ هیعالسا الا فرط فرط قر هلوا یول

 دوخادو یکح هک ا :نتسا تروص هبا لج هزر ورو رم لاک ی زیرو
 هلاکم هدنن ام هز وصح تدمو سه هامزو توو قلف لقا غ را تدم

 ندرطاخ تادراو یکح هیلبا بلط دنس الفتسم نو کا هلا داوم بک کل

 طمورش كا ع و رش هیکراتم هریاخمالب هلیتلود ایسورب زار هلبا هلج وب تولوا
 لاحلک عو مزاتسم ین امزو تفو دادتما هبا حازرتساو هرباتو ینان هقافتا
 قرروصهحودرا نی رسکلکل لخ هقافتا ندنهودلوا مدعنم هدف رطوب هکر اثم تابا

 مرکآرادرسند هاکولم فرط وید زولب روک ر اج «سرونلوب یت اکما كن هکر اتم
 || مییضتو مولعم یرابکقساو رورغ كنولهیسور ىجا بوكو او نوب ننام
 هلهحو یهاوطخد كت هلعملود ندنغد دلوا موز صا یکج ها تصرف تقو

 ۳ نارب لب کس اتسم هلسل وا ةا یلا-2>ا كماعا لو یک راف
 : لكيیدبع لب کو یا روخارمو یاده کر لیجوش نوعفالا هویامه یودرا

 قحو حارخا هلبا هيلع اوا محسوم هلبا نود هه طوط> هنیرلف رط لبا مور
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  ۴یراۈکو تش شک هدرافرط یرازآب لعوایباحو ههاز وق كمرک ارادرس ۱

 حورشم هجور هرکصذدقدلوالخاد هب یک هلا نواه یو درا م ارادرس

 هلسو ةت اش لی هب کک تک یهدنعاط اب بویم هر وط هد هرو دم هيصق

FEARS TERRY 
 یعوا یجاحو ی داوارب و هک هح راکت هرز وا كتيا دادما هلا

 هلا مدا زوبشب چ وا هل وب هدهدردشارارو ق نع هنعاط انا هلع رط ی رازاپ

 سگعرب رها هل هللا داعم هو سد ندنهح هبلوا ۵در ا افر ندقهراو هنسوشراو ادعا

 او! ضارتعا ندرلف رط ضصوءب وی د رولوا نرم تحوم هسر ولوا ق وح هوا ۳

 ینییدل وا هتک ردک هلیععا هلدهاطا هن امرف هداتش مانا هل و و

 یناکما ال دیک هلبحسح یادی لنکرح باس هلن لوا رادیو
 هدر هسلاز الوا حه هددسدا شکلوپ ند داوم نالوا یوزر ینیدلوا

 مین یکرح هه هلوا ويد نون د یدلوا علا هس اوه بو راو هثحار

 یتا

 هسا رارولوا كسحهذیا یطخ هرلفرطو ر یر ۳ دسر هداتش مابا یا

 رخ ندیاوح لوا رد هناا: ند هنوط ندنغد دلوا توق یناک هی ههقادم

e ف رک ادرس هلا راک هلد راکفاوب و راکرد ج ه- لاق 

 یدیاراد هصعو

 قاعنا و ده اعم یکیدلبا دا ا ادا تیام لاونمر یارو اسو رب ه>رک او

 | یعج هلوا شعب لالخا ییایوروآ هنزاوم هسر دارو مع یی هنوط نمد بجو

 كنول هسور هرکوبو شلوا دبهعتم یکعا برح نالعا هل وق راو هلدهج
 ول ههسور هدهسیآ ساو ع وڌو یزواحو ضرعت هنیرافرط ی اسباو یی وت

 لّتاراو لیعنسا هلیارا رم ندنرغا هنوط نساسغود ها یدصّةم لصا
 ءز ها رارقت فا هدنفرط ور كي هبوط هلمسلواترابع ندراسح لاصفا هن راف رط

 یکسال س ی هتیفس تورتجاق یراتلوارّومأم هنس هظفا ح لحاوس نامه
 وکم یسغا ترح نالعا كنلارق اتبسورپ ندنغندلوا هدکعا ارحا هد هنوط
 دانش مانا ارزول دبسو ر نه هنر دلوا ظوحم یا هدرام مسوم هلت هدناو

 هوشو ندلاغشاو لا فا هلبمان هکر اثم تدمر هدنس هرطاخ یرازواح هرافرطورب

 ترورص كنودراو كمرو هتطیاررب اک وب هد هب اتسا هلفماعواروص) هراعرب

 اس ینکو و سر وا به يودرا هرزوا كا هداوا i و

 * كقح * ا
nama 
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E25 . زر وصح ملا دوم حاصلا لک لما وا ید هدنیمع  

 تیفک RUA وب :نامرف و لب ءلر دا نیع هرزوا ینیدلوا ر وات ت ودک

 میلس ناظاشش ثن وللوا عالباو ضرع وا هروح ن نذیهالبنالا م چ یرط

 لو سنت یاهفسس ند هیرفس هل و ول اوحآ وب ها یرلترمط> ناخ

 لوفدم هل راافصو سس نوڪر ةد ویلوا ة ضعوا راو هصح

 هكا الروخ یلیظت کس تاس ق ر دلوا ل !ولمو ردكم ندر راودلوا

 ناتیه ناو از ی هوش لو کش ساب با ووپ هلو
 قر اا رد کیت ضع) دروس را نو هع نابنسرخ

 هرز وا قوا ترم هر رز بواب ریدن فر هناجر اكو ها راس

 ندو رطر و سوا ب î ا ید رز هبشحاف جافرب هدرالح نالوا سام

 رسم لق تی هثیاسا یفرو عنم 09 دمو ام ي ید

 رک هل وش ان واوا تدا وح هلاروص هوه دانی رلناب سرخ یاش ترم ؛ع نعا

 شکار لکح هدیا لس یرلن اف شرخ نوش هدم ایل افساب یساب 8 کا ۰

 71 شلدیا خاسب ترمشع ییبم هنس هعلا طم مادو شوخ رسم رانا سم نوک

 e : ید عروش فیجارا جت

 لام YP WN ا اس ۳ كوپ اره ی ودرا یزلبرضح نام لس, ناطلس لصاما ۱

 ورندن ن ااا لک هدهسدا طاب اربقم ندننواخر ی ۳ رک ارادرمعو ریو

 تاد ب ارم راد و هدا انسلاوح لع او یلک امدم مرک ارادرس

 تربح هللا دا ا ی وا ھه ط وطح نالوا دراوتم هنس و دنک نین یب هدي دش

 یوخ نده ها نو رم دنا ندنعیدلوا لر و رم هنوک بدنوک یار طصاو

 نوت نوت هلتسح ی القلاو فالتخا كنفلخ نویامه يودزاو یاهذ هتشخو ||
 ردك ندلا ید لما هلر وصو و زر کج ان دت او ر ونک روقو سا ۱

 هد لادا جد كع دمر ,هلسر وص تلاسماو ا ةغا یب ودنکو ید

 هنسودنک هدفدنلوا تنارف داهشالا س ور ع هدنوب امه یودرا هلذلرویب

 بلاغ یس هتسوسو ندنفرط لیععا هد هسا ش شاوا تيلو نابمطا بچ وم

 | یرومشو لقع ليس هظح الم یرا طخ هراذرطورب كنب رکابع ه.سورو
 یلغوا یباح یت هج ورب هلک لک اط هتسشاب یس هبصق یم“ فر هلوا باسنم
 ردتمیورارف تی هنفرط يرازأپ

 : لایسراورادصا نوا ۶ کلی 2 هليا یر رهش ؛یناثروخاریما



Fa۳۷ یک اب  

 قر هوا ضراعتشهد د هب یاهآ هان ات تولکود هدصقوت وب ناییصوا ایی

 | ہلکی وأ نکم تكمروکش یار لکدرکس قوب هدلاجو رولک للخ هذوفن

Sis rr 

 هذن اج ییعس تاچ هرکص ند ڪڪ دا نا رج ریهثحابخ یلیخر هنیرزوا كوپ |
 هناحاوس هوط یی رکسع ابتشه كج هدا روهط بول: ریو رارف هرزوا كلدک
 یباح اشاب نامع یبهلک ندن اره ریه یساعا یر 7 سا هر نوا كعب قوس

 2 ا هلبا نویا مه یو درا قز هنلوا رت هدنرازاپ یلغوا
 ره نع ینوکی ب ز وقط كباب نررمشتو یعچوا نوا تالرالا عب زو |

 ندشلوا تاصاوم

 كن زار EES نالو شعا تدوع ند فرط یلک یب اس لاونرو

 هدنداعبرد هدفا یراقدلاف هدنرالجاس ی وتو لو" توت ندرکسع
 کنبلاوح لوا را ییراناصو عیمرتو ری" یرانلوا بارخ هدقدنلوا عاتسا

 هندهدهع نآ دوق دچا نالوا نواب 4 هنو رظد هر زو 1 مست خر بیم دود انش 1

 یه دیس یلیکوریارج هل بهح ول و هوا یا وبشا مو هاب 39 قانارمریم

 اب اب نادوبق دجحا ۳۳3 یادی تع وا نیبعلو بصذ نویاتسد هنورطد د نادونف

 یطعخ هرافرطو رب الیفسالاب ی راز اغوب دوطجلرول هینور هدخډلوا دراو هنغاظ

 3 ر دش هپ نع" یتدواراح ان هلل اربخ یر افا

 هدیداعسزد رد ب یم هرذکعلاوح نالک وا حفاو هل ي>و وب تنویامه یودزا

 منو بس یا بولوا ردكم ې را رهبش میلس حط هک دو ارایتسا

 ناو ًامذیعدا + هل سادس ا تب روطم ن دینغادلوا یسهراخو رببدن هنوکرب

 ۱ یو ی ا ا ارق هب نخ ص اوج ضعب و

 كر هلک هدا جسر د هدننط تنور یا ارفور ودا ضب ی دسفا نی صفد یباح

 هینک اف هدقدراو هیاوح هل ےس هشلدنا یر ےل عو توقهلتر وصول لر اتا

 EL نعدنفا ھاک زا ت اولصا | نه هماع انیدنا

 ا ۶ صا ےب بوراو E RE بوم ناب ن۶ ناهد فو دیا

 نوشلوأ د يقتو لافتشا هلیا تاتیطخ تلهخ باباس عتیو تارکتم ی دا غیب

 فقط قانع فلک ناڈو لیک ا زندنراتفاطو عو هتعا یاعەضو ارتفو
 قر هوا هلارادسحو نتفحو شغو لع تدنینءوم بولقو نوبسنوا

 تاعوتف" ةا اک وسلو ت تداعز دقاقتاو داتا نالوا ترە باسسا دعا ۱
 ج

 یاظلا یزدمالک رولو یه دمو روهقم ادعاو سسبم هیهآ ترصتو هڪ

 # رداص # 3



 هللا مک نکل یدک ه.ار و هرزوآ یراب نهش هداراو یرا رڌ كروشم 3

 شفزدضاب جد شقو لاحم قلوان گان هدارول هذا ینروص

 ءاهسدارواوا لاحم رزرو ییدلاق هدزب لاقثاو لاجا بولوا فلت تاناویح مو ||

 قب هلوا تان كا کک هنو رط نس ود در د راکشآ 0

 ردنویادهدا شیت غالشف هدیراژاب لقوا یتباخ هلنا لاقم را رکن ھا : مرکآ رادرس +

 یاقئاولاحا هنسپا زالوا ځه دلکنوعقون رکبع هلبعتا جن هیاروبز 15

 هبئس هدارا نالوا رد اص هلا ناڪ داهتبا داا ی هنو دلوا ریبن لها ۱

 فن رس 2 ياول كارد اک مزال تڪ رح ندندر وز یرق قاب قثرا بخ 8 ۱

 ۱ یییدلوا اید جد 8 كورط یا هدف بل وا تماا مایخ ترا هار رگ

 تواوا ص۴ هد د هطوا شكاو یر ره ا ید ذلوا تراس ندددع ۲

 هلمااوا یراوأو نکس تحت الوا جارخا یاسعا و هناخروکذ ماذه عم 0

+ 

Frدو € ۲  
 2 > اچ

 بوت ید جرم وا نالو عوقو هد هناتسا تروصوو .رک ر ارف

 ینوکی یر زو توا تالوا نبسسلو ی درد كالوالا م حی هاتوا ھت هقودنص

 عقاوهدنرا = یسهبضق یرازاب غوا یجباح هدنوک چ واو تکر رح ندموفرم لحم

 EE ن

 لبا تماقا هدارسح ترا هل ةمالشاب هرجا یماکحا اتش مسوف ہک هلیوش
 تكرودامه یودرآ هلعلوا ق > هسع# كۆكى ا یر ازاب ییعو اا بویلوا

 ییروشم تاب زا هن U نحو ادو هشم یفج هیلوا نکم یسم لشد هدنا

 ۱ لس نالوا دو٤ هدئسار ص یرف قاب اطخ هن هلج هلباراصحا مس ھی

 یرک زو ها یژهناخ كس رازاب لغوا اع یدرد صاب شف و بوغا راق

 غاجوا یر کا لگد نوان یو درا ام وع هفسب ندبر

 قمهلشف هدهصقوت نونا هه مارد ردتنره هجربذدعن وا زدراکرد ین هل

 ار ظد ه:سلوا

 وند ردا اس قا ت وب هله> ون ندنفدلوا لاک الا عدع اا هدارفص

 مهاولاق یدندا هداز یک هک ی دضاو نواه یودرا هدکدتا لاوس ندهلج

 ور رولو هداروپ د نوک اقرب و: راکرد یف؛دلوا قانوق هددبصفوب

 صا خح هل وا تان ارفن قوجرپ ندراتکی بیغولقاجوا نکل (هلوا

 هنن رزوآ یټ با داربا

 حالا ويد كل هسلنا تم افا هدؤرط ول هج زاکس هليا لا سرا هنس هصو نس

 یدنفا هللا دبع ییفو قل س یادک لعدنا راهطا نتروصرارتصاو

 هرکص نوک اقرب هلاذاعع |
eee 

 نالوا قرفتف ند ازح اس هر وط لرب س> ول ندادها ۰

( fA) 
 عح



 طب هک ۲ ی

 اشاسو یتلاوجاراد هعږطو صرح كنید دفا قئار کرد هلا در یا یدنفا 11 فصاو امآ ردشل وا E زفد یدنفا فی رش د es eR دنیرب

 قلا ةنوبامه هعماس رلطعب نقيدلا كس افالا لجال نداغا نا_ياس یکرک
 لردبا امفاو كفا هدنعح هللا دانسا ی رص ھن تن اتص مدع یاساتس و

 ردص یدیسشهاوا محل ی رع هلب رالوا بيس هدطوعس ندیه !بهداب د را

 یدنکاضعءب كنیدنفا ناعع نالوا لیکو رادرتود هدب واه باکر ید م ایا

 كعب ةدبا زور هلا هام زو سرفت نغدو هد کرح فلاح دعا |

 ےک E ندن_بسلصا ز رم كنيدنفا یار یدردنا نو ج یا فا

 نیو ل ارادریفد ود را هلع ند_:هالجا نسا كندا ناتعع دنا

 كشوبو ** ران صیمو دامرا تح یرا ( تب ) هدکد تنا صبحا یسلرویب
 یراک م اجنا ؛ارهشود ه ههش یدنفا ناجع دمهسادوم ۶# ما رطضا اھا نوک,نآ
 ب اول نس هراح هل. E ا م هرافرط ضعب و بودیا ی هنعفد ها هظحالم

 یدهدهناتسا 09 .دنفانأاس ع نوجا و ليه سد یتا: ات ره گوبامھ یودرا

 ورم م لب دمرب یدنها برس دے٭ یو ازف و ہرال یدوجو

 يوقو بسا ۵: یزنفدر وما نانو دنا س ءلوا لوا مادضسا هز هرادرادزفد

 هبنرس دارا نالوا ر داص ویدررپ ویلا ا ارظد هذ سلوا شبا

 ند یخو داوا لصاو همرک ارادرس ینو تروشم سلحت ناشوارک ذ

 نانو لب زن ی لوا وان ز زور ها لزء ید وا قئار بیو بقع ۱

 هدارون یمالکح EO یدسناوا ليها یفیقا فرش هل هارادرنفد

 : ی دو مانخ

 و Py EFA یس هرّعف را دزنهد ل اهم هل ول هد س هرا هم میاقو

 یودراو ینهت نږرک ع دحرم و ند هچفا را هنیزخ هدهنسوارونیزوک ی ش
 بارطضاو تربح لاک اب هدلاح ینیدلوا یم هتیاع هچرد یناناشپ رپ لوپابه
 هدزورط تداعسرد ٤ل ارک هذب اش و سالب مود ندیا بالا یعحر هدانشم

 یساشاضوا لبا هیصذح ضارعاو دت ادراکقا هلیوا هدنویامهی ودرا رکو
 هما نازو هد.داوول ین نيه هنود دلوا ند ه٠ برع ما قو ىج ها یرص کب اا

 ندزاد ا کر هن هیس وا نیم ایچ ندددص ها هاش راحات بویم هب ]وا طض

 | ا هلک ۰ دصقم تسار هر

وسم ین تا ذاا a دمخ کک لعوا ا حورسشم لاو 4
 ی هدنز

 + رکرارق $
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 هر
 لرذیا رک اسع قوس كد هپ یدعش مدیدیکر کا نکیدمرپ و تصخر همکاک تیک
 مولعم یلاح تالمارباو لیعاساو یدک ی که تشا مدررب و ییماکعسا ت كذرطاوا

 ندهلج وبدرواک مزال قعاوا ت تکرح هلهجول+ هرکصن دنوب یدکی دانش مسوم
 لاح هد هنسک بو ربدک و ط یدک رف كن هلجم اتش ها راکفاهنکدشا لاوس
 م نونامه یودرا هرکصندقذنلوا توک هح رفاو نتنازل زا ا |

 علاق طسب ه-هحو وب هرز وا تراسح نیمز یدندا هداز تج ےک یس طاق
 ی هشابر اور یدنلاق توک یار کت افزو ر موي ] کردا ا ارا

 ۳ قانادسسا رب a رهو رولاف هدر لا داو لا! ولوا فلت تاباوب .ح هسرواوا

 نالوا بسانع ر واوا ضراعع هز رحآ راز وما  دصوصخره قر هوا ضزام
 ردقعلوا عورش هراخذور ue قوش هر دح رس نداروا هلیا ع وجر هیاتشم

 ةبافم هدر وص هلاك اب هل همام ههلا یوق ید فا مرک رادرس دکدید

 تدوع ورک قانوق چ اقربهلنکرح هتشبرپ قالشف ند احح وپ دیا
 لیف هح ارے ساو شناسا هلا لر یرائتادس لوپ هدرا دحترس ورادا ندزب قفلوا

 مزال هز ندنفح هوا كعد كه رونکر وتف هاش راه زاناو كم سو ڪڪ

 تاف توف تحت اوم هن اشد حرم را دت کت هن ورانا هت یه نکع نالوا

 بابا كنکرخ هیورلبا هد هديا شعد ردیللوا تکر عرب ةلهجو قجالوا
 یتیرانادبیعت هرم زور كاهل نزب انه یودزا هدد روب یرف قانو دوقفم

 اتش تراز اب نوا باع اے اان تن راوح نژ نفی دلوا لکش» هرادا

 هجو رب ندهعوقم ۵ ةو عقاولا هدنرلکدلءار طخ ازا جا یسهاو 1 داخ

 ثابزا یارا هرزوا تروضوب ندنغجهلوا لباق دادماو هناعآ هراد تح رس تلوهس ۱
 ید تع نع هب هدو ع دصق هش مر ؟۱رادزم هدنفو ينج هلو رارق یروش

 ثروم ییروت دل راتلو هدرا دحرس هلذلوا تب کر حزب یک تدوع 4 تشم

 هفرطاوا هد کد رد ردنیفکر ثعاب ا : راربعا كف ۽ رات رضح ۾ )ع ا

 قلوازاس هراح هپ هن اغاو دادمآ هراد حرس تولوا نوک ش اسا كلد:ڪکک

 ییدنلوا زایعشا هيلع ۰ هنو ناجا هرانلوا هد راد > رس یییدلوا نوح

 ریکرارف كادک هن رازاب یلغوا یباح كر هلبثید رولوا مفدنماروذح وب هدنروص

 »ی بنا

 كنيدنفا قذار یلع زا ادزیفد هدا وب رو رب ی كتي دنفا یرونا ىجا

 هلی لزع هد نافع قاسم ندنغیدل وب عوقو ییا سس <
aaa my nes 9 o aa Faz 



ohrا 1۳.  
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 لاول وارق ناف هسا ر ولوا قجهلوا قرفتم ید هب زرکې تبعج

 لاونمربو شدد یرانهذ یسهظ>الم ی رلکح هدیا نطو لر هفاک كنسلاھا

 ردقوب غلا نالو هظفاح رومأم«داروا هدنزلفدلا ېب یلکر اولو سو ر قیاس

 هدنس هظفاح كنسهطا لیععسا هللا تدوع هنناح یەم "ا ید ز هپ ولابش
 هلببسح یو اخر كلاس ورو ناطباضو یاقلرک اسعهدنرلحما نکنارلشلاق

 راهو اش ںولیغ اط یرکاسع قرءاوا ع رافندندبف هطفاع ین یلاوح لوا

 وب دنوسلاق هم“ د يدیزاربو ك رت هدن رال حاس ی وتو لیععسا یزارب
 هد .هن وط زمو عام الب یساعود هبا كن هبسور 9 ا شعاو ١ قارحا

 یب روصح ندفرطره كنس هداف لیععا هلفل وا با نضرف هراذکو تشک

 یدیشلبا ش شیراد ېر ۲ رادرم یوه
 هدسنغاربط قالفا نالاق فرطی هصصطورش یسکراتم هم یسهعلق لارا
 یسعاوا نواب FER ندنط رعت هیسبسو ر ار هب هم ود رح تلف هل سلوا

 تارک ًاذم ضحب هد نر راصخ یمه د وتش زراد اکو و بونلوا .داربا هول هک

 كج هیدرب جګ اکوب هتسرولوا جهل وب ع وقو لضردت ارهناما بواوبعوقو
 یدوقن كنساعتود هیسو ر الّقتسم هدنرهن هنوط حو رشه لاونمرپ هزکون ندنعندلوا

 نیک مزال ق واوا هتشودنا د ندند هعلق لارا یجب الغاب هغل وای راح

 یدیشلوا هلقتسم اغرب یخد ییاکه-او تب وقت كذرظوا
 مال یسکلوا دانا اف تلخرب ند کیدر ول A E ۳۹ هد انا وت

 نوباسمه یودرا هتسنلوا ذاا اتشم قدو ر دوخا و نعش هک ول اح نولک
 لا>ا كاکروتف هني رر عو تم كلرلنانلوپ هدرادح روید یدراو هلتحار

 تاقوا اقا ٥ دوهیب ه.دنرا اره صور و یکوکرب مارکہ زاد زس :هلفاوا راکرد
 یییدسلوا ناربجو م اتم ندين دلو | فو راک ماجماو ناجسب و مد تکی دابا

 هدندش نامزو راداغقرا « دتعسو تقو هرزوا رب من تنیدنفا ف فصاو هدلاح

 تدالیو 27 ییانس ناو یب : رت نوط الف لفع هکر اراکدا نالوارارط مصخ

 4سنفرط مر ۲۱ رادرمم هلی رایتخا یت یتروص دعابن ید ید راردیا فیت هلی

 ها کی دانم لعاتنا هسردیا لاوس هن و هنکي اا نم ند-قازوا لاک انابجا

 یل رهدلا نو س ےک, الو ٭ اظعاو سم مابالاکرا لو (رعش )ارایدالسشاب

 ۶# اب راوض ادعا قللت اراصراد ناو 3۴ صاخ سانلاف لابقالا دعاماذا#3 اداه

 منفرط لیعسا امد ةف هلبا عج یتروشع تایزا رازک مرک راد ھا لاختها|

 ¢ همکنکشک



eeبوم لک 404  

 اذکو ندنکیدلکهدیا یدغتو )طظ هپلاها هدرالح یتیدنلوب هلیس ادوس مزود
 هرقو ندنکیدساک شارپ ندنلا هتفشب ندیدعتو ظ كناشاپدجا هداز دوج ||

 هدی ون نکیآ شاف رومآم هنس هظذاع یلک هشدفا یداشا دجایزاصح ||"
 وشا ندنکیدتا ت واخرو ر بصق هدر وبع هن وط هژماماو ی بس هدیدن دم 1 ِ

 ین هلگ رب قرهسنلوا عفر یرارازو ندرب كنحوا ر شا دجاجواا
 ردرلنکلوا

 ضوفم هاش یارکتش یس هظفاحم سما كنسلاوخ یخ ونو یسهاسبا هکنوخو |
 | رشمفد كنس اعود هیسور و یس ارجو ظفج تاسنیلاوح لوا ندننیدلوا ||

 ۱ کا یییدلزابیلاع مما هب ودنک وا هنکودیا تول طم ندننودنک ابن طی ر

 یرللبااتعا هب هظفاح رها داق الا ید ةرانارتم رمو ارزو نالوا روما هنانعءأ
 رانا ك, یکیارپ نانسلوب ةد اب هتسبا ناخ یارک یندیشهلفراسهشاو مما
 لارا تاو رک اسعوید مر ولو ار ادنعم لضذ هيج اکو هلا راوطا ناشد رب

 ید زالوا یلاخندنااسزا ز هماندا رف هنولاه یودرا نوکسلروب |
 هرکوب نکا هدنسهیام كنا قوس فدرارب كمردنوکر تزو رب لعرب هلت قو هکندلاق |
 هلن لوا زا رب زو روهظو قلبا رجوا سشنکتا ارزو یراکد ودنوک بار وب هوش ||

 تسک رادتفاوراسپ وز اتعاو مو ۵ دی وديا طط را صولات هدندم كف ۱ 2

۱ 
 لکم قیلخ یسراد ندی دنا دریا يد هلراز و ماتر کلا تو هد ۲

 یرلکدءهدیا دون یارحا وللثع ارز و ف السا نالوا لب 2 ه راز و تایساو ۱

 مگ لیلق لقا بوبراو ههنیرات اب یرفک | ثل رک ادع یراکد جا تیتر هلیتسح | 1
 ۱ ید زم هدیا هرادآرانا ید یزکاسع ندیا ||

 ریزوواشاپنافع درکربزو ناوب هدنز هذ اع یسفاساو یون هلته-+ وب
 ول هب سوز ندنفادلوا توف كح هلس هديا ههفادم ترادا هدنرلنا شاپ نیها |

 ید ند فر طو وراذک هپ هطا یک« دنس وڈ راق لیمعسا هرکصندقدلا یی یلک |
 رایحا ارکسع ةن رافرط یعقاسیاو یخ وت كردیا لاخدا ند هنس یشساغتود تا

 هب را الب رلاشاپ نیماو ناغع رکن لا فلاس رکو یناح نات وف كرک كدیا
 نشد یز حنا بودیار ارقا دننغ اطابا هبارارقو كرت لح اوس لوا |

 نیحامو یعقاسنا رلد یا ڭا ه-5 رفت و رازق ید ندا روا ۳۷ ر و ڪڪ

 ییدرالنا ردا شوت سا اها فرط و هتسا قرفت كنعلخ یخ ولو 8

 یدنغاط ابا رکا هدنروصوت یدیاراشتود دن ل هشددناو راکفا كارد كرت ||
 و



 یا رب ی و دلا و ا هاو سیاوش را

  Eسرو طح دی دشوذکا اط هد رک ازادرمس وید هک عا ۳

 تشو رخ یدک هلا نیس د كساک ی یا لاو دک ودا سل روس لاسراو ||
 یبهتغلاس تاذب دهم حلوا لیصاو ههرک | رادرس م دن دروب یریف فا یرثا

 شجار هن بودکن دشثاب یلقعوید مکج هری و باوج هت هچلس ناطاس هلبادا
 بوریدشا ساجد دع هلا عج یتروشم باب رانا ند_تیدلوا شمرشاش

 هم د هداف هلا موخه دخ ر زوا نا طب اضو ظفاح یسلاها یلک اناطخ هپ هلج
 در و هنعسد ییهنعلق یر ور ندشدعلوا هن اعاو دادما هزو را شقیا لست

 هلاح و تقو یهلج زا هدنکدیدراددردن :وک ل |هص رع هواه باور ود

 بود ؤا دادماو هناعا دیم یتیدلوا دع اسم کل اکماو عسو هف رطاوا ارظن
 یلاح كن رک سرس لی امسا نک ات یس هدا ز ندنوب

 ينج هب وف هلاخوت یش علف ی کارو لالےتخا هد یرکسق مولخم

 و لیا هسدا اقا هنس هر احر كيو قدا مو رک صا ید ماعم

 ردیآ یکیا مرک !زادرسه کذدند رده انشا ی یکج هلکح ی د هدف دنا ید

 ردیمولعع#] زکهلجج یکیدلبا وکتفکر ذقنهدیب وب و مزدا رک یا رب هلع لوا
 یل خپ هتي رز وآ كنو بود یدلوا بحاو قدرا لیدبتارظن هاحو تةواما

 لیفعسا تولوا یاد هک انشا ید تاہم هرکصت دفد وا رک اذم
 مادا هد کلر کسر اص قالا یدل غار د ندنا رر نانلوپ یلظفاحم

 هدفرط نیذو لءظعا ردصو نآاسحا تزازو هر هنس هدهع هرزوا لوا

 ه].ءوفو هکر اتم هرکوب و شوا رسا درب لب ر اش بولوا ی ارگ نکا
 هسلکعد یلغوا میعز هد ك یدنفا نیما دم نالوا شاو صالخ

 ناناوت « دنفرط لیعامسا ار هارو ترازو بتر ید اک | یدیا فورعم ||
 هب یخ و هرز وا ا تکرح هرو هب اجا یالاعو تو هر افاد هلا ناطراضو

 رد وا لاسراو ناص
 شخلوا هزدانص یلاوما اه ر ی ارو هم نک کناشاپ جا دادقم نا

 كلب روس قباس لا ور > دا ییلدس و هاو ی هل و هحدقا لو ۱

 یتس هب دند ترازو ندا هدا هلاراشم بولا شل رور وفا سا

 ک كزید

 عيب ر ودیا ناعذا یکفج هسهلوا صالخ ندا هسیارواواراتفرکهشدب نجس



 یو و ۳

 ۱ ,یدیشفلوامایق ۱
 ۳ تنش ق بس لاو رب يک نر دروب یریف ناب ن.دعحه» ورک و بلاح

 ۱ هح رک ببع هدرونامه یهدرات ن د بعد دلو شم هجا تدوع یزیک ۱ تنهبمالسا |

 و ات ن رانال او هیون د توج ]وا نرده هد هدحرد كح هل هدیآ 3 ی رم تفرطرب

  ESERارت ۳
 | هکعر و ماکس یساو تب وعن هست راف رط لمع اج او یک « هرکصندق دنلوآ 1

 دک > هل هلوا هلا ع اما ادل طم هدنزعا شقهلب وډ لاسرا هاد حرس

 lS هج اوم هادی ید هس ہسو كلو يا سورعرسُب نوا ادمن

 تورد ةا س و 9 دوامه یودرا هل -.ط هری ف وزا ن دقاحوا ییدلیدوقلوا

 1 زول لا سب تدنغاحوا یرح و نوک وا یکیا ر هل ریدتناادن بدانم ۱

 زا هلا روا أا درفت شلللا زوب و رزوب ندنرافاجوایبهییعو یب وطو ی هجو ۱

 ی راقاجوا یراوسو یل اجر نویامه یودرا هقشب ن دنرلفدنلوا بست هب یلک ||
 قردڈ سکره بولوا ربیدت یرالیا ریبهجت رکسه یراوس ةبحرالاح یراعا
 نوکیا ر هلما ادا ییراشبخ لر ؟سعرادیقم ررب هدر هب تر نرش ینیدلوا
 هنس هدهع هود ون قر هنلوا ارادت رکسع یراوسر دق زون ش و هدف ظ

 س ت

ROT 

 ۳۳۹۹ نت ی ةا

 هة ندادما یلک هلا هلینعم اشاپ دوج نالوا شارون ناسحا قلناریمریم

 هلب وب قر هنلواعطق یانی كنسبلاهانوبامهیودرا رب «.دنوک یکیا لاسرالاب
 ها رادتا هنسارحا هسا هر لمع كتووو زابل هر اسو نالو هدرا دحر س

 هر یلک ب ول اف «.دلیعاع"ا یزارب و هد ون یزارب كن هموقم رگهاسع ۱

 قحلوا سوپ امو مو رج ند هناعاو دادما یسلاس ها یلک ندنرلق دمهراو

Gl 3د هلا هرب و نوک یر مرکب لی یه یس ەت  E 

 یدیاراشهردنوک. ||
 هل وط رب باک ځد هرکصنوکی یا بورک هلا نس هعلق یلکولهبسو ر هروصو |

 ۴ یو هدن زوفط كوالا عبر دمو ر هنس یت عا افاعتمو یی زاغو هتس نالوا

 مقاو هدننابم یون هلیالیعامساو یفار اوال بش یچقاسسبا هدنزکسنواو ۱
 كاتو د ینادن اموق ساب هیسور ورئدندعر لر هديا لاخ دارکسع هب ه-طا ۱

 i نکروللواراظتا هنغح هلوا اعور هر ع روص 4 وک هب ندع هدر یارو

 لایت رع هعطقرپ نوی امه پاکر : دم ناب نلاح عو قو بودیا لست هند[

 یسالینسا كنیلک |

 زا اس
 ی الشسا

 كس اساو یو

 ین دناوا قارحا

 هلو هلباحا | i یس هلق لیعامس| دلو هد یو ضر مت 1

 نیستم :ینشاپا باس هی هرمصاحت 1

4 a: 2 
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 قترا یدلبالولح اح اتش لاو هل هلبا لود لوا نرش TIER مار ۳۳5۹

 ةکیذلاق ر واواردتقم هکر ناویح هو رول هذکناسنا هثورلبا ندنوب

 با نطو یو زرا ین هلج كن هدای و ي راوس موي لک لد هبخلکهیاروب ندیکوکرب
 یدوحوم كونامشیودرا هذه لالا ندنرا قدلوا هرزوا تدوعرزآ رزا

 ك تکرح ةي ورانا هدنروصوت رد رابع ندراغا قاجوا هللا تلود لاجر

 تیفیک بولو | قیدصت فرط فرط یس ةع دقه یکیدلبا درضویدزولوآیم هدف
 تویلوا تارق ز دف قح هنلوا هلا وم همد هانکشسالایدل ند زا غا قاجوا

 هبورلبا ةن مرک ازاد رس هدنرلکدیدردراو ر طخو فوخ هدشکرح هب ورايا
 رکسعو هریحذ رکو دیگ | رک هد هسسیذلبا نایمرد رارگنیکشیا تکرح
 یقتح هیم هنلوا ثکرح یره لوا حاضباو تابا ی الصفن كتکرح ناسا

` 

 هلغلوا هد هتشیدناو همش ندتفرط لیععما هسیا مرکارادرس توڈیار روت

 هظ>المیزاکماتعاو هنزاومیت اصقنوروتف کترتفو تمهو یتادعف ركع
 كم اقر نوا هاوا هژرعاعسا هلا ارا هدلع یییدنلول یو اھ یودرا ردبا

 یرلیلاع ردص یاد ھک یوینسا كا تکرح هبورانآ سا هلبا یراوس

 هد ةا شعا بیغرو قوس تایر قسودنک ی جد Tp ذا هللا صرف

 یبشرپ هکردب ل دیک هلا هک هوو هدنروص کیدا دیکو ےھت روصو راض ءب

 عن یہ دن رب هدنروص یکیدل دیک لا هل هتف هلب ون هسح وب نوسلوا دهم

 نسدیق هدنرام-شد روعاوسلرمع یسللاها هح ربود هتل ندنغح هیلوا

 یزس هتسرولواقح هنلوا تدوع هلبایرخآ تروص هللا داعم ندنراقداوا هشنانعر

 سبوت یرک ارادرس هام رصتوپ دردذول همش هدنرکج هدیاانقا هکی و اعد

 یقوش هیعاد ییط ن نیج نالوا هدمطعاردرص هدلاحوب | ر طن هن رب س كقصاؤو

 هک هلی وشیدلبالب دوش هربیدن هعسب ینا نانگ هلع ر نعم ؟بودپا شب وسد هد رر

 ا هدیک هک ر هل.ا نود اه یودرا ام دلاخ یی دلوا بساسنم رک ع ادرفنم

 9-۳ اهدنا عدو هن دا ٤سر ذ دوسان رھق هل جور رحرمضحر دوخاو

 .هدهسلاراسهام هدرا ترابرح هنصوصخ سطح هد صا لوا یرک ! راح

 یزلاح تیهح یدسنفا هدازيب کک یمیضاق نویامهیودرا
 بک ییدلوا

 مدنک هژب اهل ادتنا یر راوس به اسب صرع هربشاشداب

 كنکرح باسا لر درا قاقنا هرزواربهش يرضحيم هلج هلکید مراره»

 Ke 3 هند عمر د 4ارمهعو رب رکن سنهج هع طور راد هن كلوا چ هکاع

 ¥ تدقدنلوا ۶



 ۷ اا 4 و ی
 يرو ا ر و سم یار اپس ےہ دلع فنا باح

 نیکسشوب نح بور وکی غبذلواوربخ للص ید هدنراةحودن کل هبا منج ||
 نالوا شل هن ویا یو درا هک وا هد فلات ن د یسالود ندنورط

 داوم ضع! ن رکنا هدو“ و ر نوب E دپسو ر ۴3 (وحرس)

 هرزواكبا تدوع هدنفرط نوکنواش 7۳ دهد كمردتالوبق هبنلود یف دیس

 زا یواترضج ناخ ملس ناطاس ۳ یدینتک هبنفرطیبودرا د.بسور

 هدنفح یدن کردقثره یخ د هنب تفوللم یکیدلباما لا یماودكنپ رفس هیسور
 هد ۸ یخ ig "۱۰ نقب ییفیدلوا واربح ۾ هسا ضا لاحو توو یروص یراق

 ار اه روص انسا ند هخاصم همه اض فا وخلو یکی نر دلو | هروطقم

 اس . هن داوا شمر و رارق هموعه هب هیاعتلود الا« لر هرونکهپ وزاب یت وقراو

 هیسور هدست ی” هرکاذم 1 داوم صعب هد توو شاپ نسح رب ارج

 هلته> وب ردشاا هدافا نیکو يدا ما رکی نالوا شاردنوک هنسود را

 ندنندوع قره واى هدلالخوب يسهدو دم هدوعوم مان گن وجرمم موڈ

 تولک لب اب یک یاد وا عطونم ما | هطاص» هلک« کنان د نون نوت

 یرلت اح هللا را ظا هدي سا ردک کوکرب , تقو بت حو ن دیس کیک نیس

 هدابب ندنیادژوا لباق یا رو طض كند السا رک اس بالو س |هیص

 ید یرلطب : راوسو تدوع ةن ناو یک یتیدناوا ر ورح هه ور نامه ةا

 ندنراقدلوا رلم دا یل ےشاب وال هد هل ارالکد رک اسعراکب ودرا نیس هچرکا

 هدنرکدکردسق هپ هزښاس هليا نواه یود رایج ا توسما دوم دوخ

 یودرا ندنرا_و داوا شلبا ا ندا هرزوا اتش هد هنا هنس

 هنشان ناچ 4 لا درس نار وک ی عبدلاق رکسعراراب ك هدنون اسمش

 رب تو سالت لاکور SN : ومص» ( باعا | سس دصرعلا ) ناهه بوب ار هه

 ردنا تا ظخ هر > و ر ہرا > هل اب تور دتا دوع تروشم نیا ها

 هد د اح لب عایا هسا ندفدلوای هاشوار ۾ بولطم در راع سعاد لب اولومسیم

 0 وب هل سغلوا تمذ صو رف هرم هل هناماو دادما هنج تمآ نایلوپ
 توسان وس ی التکهن رطاخ( ۰ هی ر ولك مزال قوا ت تکرح هل ه> ون

 ید ۳ د وس نوح | | ناو ا موم ۳۳ روس ك Ie ردنیدیحاوب

 ین هل ج لزا هدکدنالا لاوشس ند ارا .ضحودد زعلوا هذخ اوموید

 نوبامهیودرا هر ۵ الار تولد کلا هد هدسک قرهلواراکفا نیم رس

 لسا لهجو وا 4 ردد مالک یدنفآ عاص هداز ر ج هک نالوا | ىنا

۳7 



 ا نیس و تستی

 [[ لک هلاوحا كاوپامهیودرا هنر ردشاباب وید زون روک واور

 یاب اد
 حس سس سس ِ

 كن هلطتلود ندبنغیدلوا ظوح«قلوایریکهالسخ کنه یتوتلارف ید
 یترونص یسلوا روم هب لباسم ادرعند هلت لاول هم هکل» لکذ هلناوا وقته کلا

 دوخا و لاونمییدنلو لواند هبراخوب هلعناود تالد لع ءان زدند هلعحر وما

 تبا هسردرا دراشام ةت ےس هخاصموهسم هلیط مس قلا هرزوا لاحر هناشفاک ما

 وصح تد تالیععساو یسالبز زنا لنت : رزاغوا هر وطو لس دلو یلک 5

 ۱ یدوع ةناتسسف كن ودامهیودراو و

 امن لنز هعلق لیععاو یلک ور من دّدفو یلیخ نیکو ینادناموق سان هیسو ر

 كغ رفص ی هنس ( ۴۵ ) شا هلی سلوا هدکنیا وخسج ییایسایسالئساو

 ده اتسم ك هعاف تولک هنن رزوا ی ةفلق ا و یک ۲ ی رس

 ڈال ارظن هتک لت هش را عض هنن و نک لد راهن ولاش نا اون هدا حو

 هنب رز وا راس« :نالوا شخلوارفح هدن_هاکشبپ یلک ةلکمر و رار هم وه
 هبا فس اک ایج هدنراکدشنا وونهیرکسع هب سو ز هقرف ینا هدلبل قوج
 دعاع مت ندراخ سز بولواروبح هکمکچیرغوط همیاق ندن-ه:داوا للف
 .TREE هفرف یا رک لا فلات در واههسور هدانا یرلودلتا

 ین یاکدلبا یدضصت کن مازرب رب لرد بم هدبا قرفیرکبدکی نیل هک بولاح
 هدب ولوا خاص هلب رامرب و سد ةرلب وط ندر هپ ولاسو ند هعلق برک السال اھا

 یرازکسعغ لاخر رول هټسور كد هپ هصتساک هدقو كج هروکی ززکز وک

 نعاس رب لر هلیکج ندازوا خاب ما یا بدلوا فلت یرالاربج متعمر و
 هغو از سم ندتنقرط ی رک یرص مس ل ake !یزلکدانا زا ارو تولاس × هدورلتا

 نون امش یودرایزانر دا a هزاف طور و ضرعد هد یلک ككرلوآهیسو رو

 هب هیمال سنا دود" مدغم نیز حسمت یرکسع ات تسفو یدرقت هب : لا وخ لوا

 هل فع ]۱ زرمخ ندوا رظارتا ۵ هنکودا ی د هن وم كءزوکش رار هلا موعه

 هیوراپا ند هرتسللس قیاس لاونم هد تعض هنعآ دنر ذرا لیععماو یلکنابه
 كمرک ار ادرس هد هسا شعاوا تاصاوم هنسار ع ی رق قان قردناوا ت کر

 یک ینیدلوا هلی هخک قرهسناوا تاقوارانما ها لئاسو ضعب یار لاظالا ف

 والثم بدلوا یت ر وص قلو | فر طرب یس هل اغ هلدقع هکر اتدرپ جد مرا هیسو ر
 هدن ان راو ارظن هنت وب امص راوطا كني راالود ٤ رلکناو ا سور یجدراولهبسو ز

 ۱ یراق هنعهلوا سر سد هننس e هد ےن ك الع یراک> هل ها روو یرلقد
 تماس حس
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 یداوآ ات هیلعتاود دیماراسفمو هعفا ده هدانسش سوم نیکتبا زواج زضرمآ

 هدنلحاسس هاروطر متنوع هيرا د وفسم یروهجب هل نالوارکشغم کو بلاح
 برح نالسها رس بواوا بقر هرکی انچ هلی هبیهترکسع كیا شب یرکب
 شيا ماف هکنج هد هپ ید یک اورایادشا رخ اید رانا ندزککیدتبا
 | هنافا وددیدبا لیاقماقتن ذخا قر ها هبهت زواولوفنسم ندفرظ ج وازکیدیلوا ۱

 a هود هدرانوکوب نا.شقافنا یاس قمر ورا طخ ا ین دنوا تصرف تفو

 اشا ندم اراتشم لاردوزد راب بدع هرخ آب لرد در ید هدیامایق

 ۱ کے اا
 ندا کد اکیا نی وشن هح ص یی هیلعذلو د خد یراپض ءب ند هراس لود نجا
 ات اسا متمهدنداعسرد هلچ زا یدیارالکد یا ندربو ددزت هنی تلودیالکو ۱

 هدنرب رفت یی ید اوا شعبا يدفن ۵ لا باب هد نک یل وسل ریلص كنسنهایا ۱

 نالوا هدتفرطو رپ كن هلرروطر منو ضرامروتفو فعض هب هبسور هلن رج دادنما
 رول هل ید هنیرارکسع كج هل هديا دورو اددحم بواوا لیلفلفا یرکسع

 هتنکرح نوا لاغشا یکی رک ید یخدولابسرپ و شکل وب دەت هنعنام

 ید همالسا رک اس هن رزوا كنوب هل بلوا شابا بیترت ودرارب ۍوفرضاج

 مور ند هبرفس و اس بابساو هچفا تك دیاموعهو تکرح ند تفرط
 هلا هدافاو صرع ی اعلاطم ینحهلوا بعار هب هطاصم اب ولغم ول هیسو ر نالوا

 یبوست هرفس ماودي هیلعنلود نوع خو را یب رز هصوص چ ضا و |
 دنب راتعاحجشو تربسغ دیازت كن هال بسا رک اسه هجرک ینادارپا هلوتموب كرلندیا |

 كول هيسسور نجا _ زده یشهاوخو ليم هلخلوا ثعاب هنفعض مقاولا ی |
 هپ هلب اق هلو د یکا هدنحا تدرب هس دوب ناصف یف هر رح تایسا هلهجولوا

 هکیدلاق ر ولک مزال ید وا هرز وا لاونمل واد یلاح كن هءلعتاود نالوا ر وی |

 هن دو طح هبلءدلو دو یدلنارغییراب فوك هل رس ۲۶ EE حج وسا جد ولدیسور أ

 یرلکدسنک ندر د هیلعناودیاناعر یرک اسع هبسور نالوا شملوا نی

۱ 
۱ 
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 یروهج هلو رد اکد جاسنح هفراصءیلک هجواهبسو ر ی هرادایحا هلتهج ||
 يود نک هلاراسبتخا ی هبر اغ هک دعنا ظتت یکی رک ی ب ر وما یدنگ
 هیسر دیا فی وخ هلی ملص سد یب واو ق مرک آی لارقایسورپ و نیا قلا هب هکلمت

 هراس لود هقشپ ندنت ارت نالوا راکرد ك هنیزبف هنیدصاًقمیارجا كنسو دک



FEی  
 سس سو سست

 تاربامو تارک.اذمیراتفو ندنرافدلوا حاتح تعج ار هپ وايو ر هد هدامره

 د فد قرهلوالومآم فالسخ كوا وسا جوار شق لاو رب هرکوب بوک هلی
 یک ینیدسلوا زر أتمو لیعفن هلو د یالےکو ندنس هل اصف هلباول هتسو ز
 قرهلوارح هو ن یه ند هسق مرغ هعفاو و ید یسعلیا هل موق ره

 یار ایسورپ ه دیک دنا لاوحا هانکتتسا بو راو هنترافتس ایسو رب امد رس
 ندنتکرحوب كل ارق حوسا ینیداوا شغا دادماو هما الام مدسقمزو ر دن

 تکرح هنب ز زوا هبسور هلبا تدش لاک | دستم هلا را ولها نامه ق رل وا لعفن
 هلکجا هدافا یسچلیا ابسورپ غی دلوا شاک تار, ندنیلرپ راد هی داوا هدنتنن
 هپ اع باب هدنفایس كمر و تلسی ځد هپ هیلعتلود ینرهلوا ی سم یسیعلبا هل
 هانکرح كولا.سو رز نوا ترشابم هسکبنج هدنرب رفت یی داوا شعبا ےدقت
 هکیج كنلارف اسو راد هلا یر وهج هل ندیا نالے عا فید تاواطتنم

 لدب هنپ رکبو ج وسا یکیدتا عياض هب لعنلو د هله ج یکج هدیا تعراسم

 کچ هشا اضصتفا فسأت ارطن هنغی دلو | شعارق ی رکا سع هلو ای سور
 هد هسی دتناروھط عناوم هجرک | هش كاعنا نالوا تسدرد هل روهج هلو

 هاتو ىت امد ةو بابسا ندیا انضتقا نوعا جو رت نتحمل صم لا هلت اود

 هساکشپا ناپ و ضرع کج هل دیا مظتو بیرتراسطخالاب هنیزوهجج هل
 هنسادونس یمن الشاب هکنجییلا رق اسو رپ نامه یڑاترضح ناخ مجلش ناطلس
 یب اق كنيدنفا دج ای عمر: موح نح نوجا افبا یههزال تا ةد وست بوشود

 ید ونکم نوپ اه باکرنالوا لیک هب اتورپ راارب اکا امدقم تولوا
 ی ردق هبجوتلاب یکلبح هبساخ نیمرح اقوم هنس هدهع یدنفایمزع دجا

 یس هنس ( ۲۰9 )وب شا بونلوا نبسعتیسیجادانیلرب قر هس وا هی ونو عیفرت

 هناا ابسو رب هلیا هلا یوم ی داو شارافبح هل و هدنلداوا یرحالامبر

 هرزواقلوا قل اشو رغ كب شغب نیمو رب ةر زواق لوا هناکولم هرده

 سوم راک یان كبزوب و عاخرب قاطار-ق وز وغط نوا
 ردش) ردنوکر ه و ج وغرس ی هغي

 ابسور ندنسازو نم هنس هظحاللم ردا رخ أب هدرالود ید .تتفا یی او

 هدننومه بو نا وا رسما د هلبارات ات هتاف>و رب ایات توتنکم ةا را لارو

 ند کک دغا برح نالعا هدلاح ییردلوایزوا یافت هلکرس ك هبلعلود

 هناحاوس هنوط هلپا موعه هرافرطو رب هلتوفراو قر هلوا نیما ندفرطاواولهبسور

 < ضرعا



E0 iaف  
 عاج اس مس می نو ج ہی یھ وھی

 ید هذیا تونو ۹ زین نت رو ۱

 قیاس رس تاک نو 5 یا رد چ وسا کا وک دوب رهن وب یسشجلیا چوشا ۾ هکشآاق

 تاها مولد یدکا اضما یر هطاصم دنش دعک دا دهعت : ندولدیسو ر نوا

 ها كلوب یدردبا رارکت یروصو هد اروب دار وش تد اا ساو زاففاو
 لباقیقفاوف هنتینسب رم جرف كز هنیزتسف هتک ی ك_نقولوا بوبلوا یا |
 تك هبلعت)ود هدرفسوت ندنفرطولدسور هد هلاک موم لا ارفحوساو یدیالکد 1

 ینبدنلوا دعو اهاف_# تنتنزوصقخلوا هطاصم ل1 در ىکلاع ناسناوا البثسا ||

 | ك هیلعناود هد هسماندمعیادلوا شالا دفع لا هنب زق هرکوب هد هسبایوره |[
 | ادرفنمقرهلوا طوب لج هلبقافتا اداس وزب هتاعتاو دطقف ناک روک ذع هل مات
 لصف لصا هلبوب ندنکیدلپ انعر یشعلیا ج ودا یکحهتس هداهطاضم ۱ ۱

 هاه تین ندنوب ی وح "یدردبا ضرع ظدساوت هب هطاسض» ةلبا طرش ق و ۱ ۱

 هلفعاوا صن یس هقش» هیر ندنفرط یلود ہللا ل رع موش مه تلقا هدندوره | ۳۱

 ندنژهدا" ارکب ج وسا هو ب وای رم ند هیلعناود فرط بس كن تصنو لرو |

 قلوا یسیعلما جوا | كطبا ضمان( وناتنارپ نورات ) نا ےب هدیداهسرد

 هروک هاب ا و رنک او ندشیاعسو رع جازا فانا ھلع موق صر س لسا دو ۷ |

 یبدلمادارا 4 هدبلعتود هد هبعدر تروص ۷ هدامرب سسلبصا هود كموف صرف ۳

 ندنفرط ولایسورپ و رپ رن هنس لبا ایسورپ ندنرافرط را دوا صح ی هدب وتش ||
 قفس رم عرف نسی هیولچوسا كن هغیزف هدفدناوا رب هخروسزب ید |
 مفاوویدشهز و ږ رفت هلبوارکیصابآ ی هدلوبناتتسا کی غدریوز وس نوا[
 هد ه_باعتاود نا كهوف نم رف تس .دوخا و یکیدلنا تقف و 2

 هر ز وا یاو ا تاق مصالح یوداشعالرع تلود لنا طظ حالم سن و || ۰
 ۱ ردم ر وک دەب عشر قاروا صعب نالوا شازا هدنفولوا /

aهرژوا تبشخو یهو ندنفافت زا كت رمل ود دڪگو هيو ر در ولآ هکنوجو  

 نوعا ناپ رک ص یلخت ندنزانن ءو ےس نالوا ظوح» هدنراسحو دننکه لپ رالوا |
 یسهلیام يقم هدنداعسرد قر هنوب هدنسوزرا قاغا دقع هلا هیلعناود یکولجوسا ۱ ۱
 هزوما بقاوع هنب راکچ هدیا لاغشا یرا نمد ندفر طب یخدرانا هل ترشاب | | هک جنا یکو بجوساق ی 1 بول وال وهسرم هل تم هیکاذم هدهاتسهم داوم | ۱ تارا

 E هغد ندنراکدلبا رایټخا نر وص ت اطا و ی ازت را ۱

 ندن ا شا مس هایش ر ن كنا ار3 اتسور ن و
 سس سس حس
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7aدارا ناروا دقت تیا یادی  RESدمو  
 هلا تیاردډ نا ربم تاداریاو. نیا يجد ندنفرطیر هن اکو لم بانجو راکش ینیدلوا

 دید لوع قوا ا هم هلا تا دار 1 نالوا طظومم عرفت ندرخا یرطو ¿ نزو

 هلددسح زی ولخ نالوا هند ول هي ۸ے تنطلس نچ رادیدب یکیدیا ندنساض فا

 اب سر هنلارف جوا كس دم راحومسع هطحاصم قج هنلوا عدم ندرخا فرط

 ینوکیجوا نوا كس ونسغا صوصخ ابو هلبا هد د هتم تادنس یکید ربو
 ناسا یی هل اص م هلوفموا هسداول هد اف ندنطنارش هلاصم یکیدلیاداربا
 نودنلوارصا نوا یاو | موعه هرز وا نیربانب تولوا هانسشا یب زمکج هديا

 هسناراردبآ دادزسا اسکیس هو زج عرق رگیدلبا مارباو حاطا هليا تاکید |[
 مزاول نالوا ضع هسعفدو ایز رووا e ا هرزواصولخ

 نوا ید لوا لوف i هاصم ولر خر هل وب بوپلوا یکر اکرم اا صم

 لفن ةن ة> ج وسا مرا هبلتاود ناکرا ورن دیار, رولوا فس ا ابا توکی
 ید یل كارو ناو" ةقفد ول هر ۱! هاو كفا یرلسةدلوا هرزوا كعا

 هدب و رظیآ جاف رب یو دا هن ی راد صدمو مايه لزا اردن رز بویماوا تاکترا

 مسا سخ نوا یسا زاغ: هرهاط یک کرک داوم هلوقم وب راقیج هجراخ

 قوا دفع یل هلاکمرب واتعچ هنر یکیدلدا باا ك هباعتلود ۵ هع یھ

 یاب یزاهلهودو اعد سا نم روبپ نازرا یرانوبابه هدام هنصوصخ

 كاج طو ۰ رک ادم هلی راوق ول جدا یصوحخ ی ب ادا ی رل طور عن نالا

 زدشاما لاقم طب وید رونلوا اجر نسا یرانوبامهیها هدننفض
 حوساود یدشا برح نالوا هلزو سز لی هلعدلود لارو و ج ویا اهدّعم

 ید دماغ وق راض افت دما هب هیلو د یالکو هلیس هلاطم هیدقن هن اهایسیعلبا
 هلا طرشو دسهغ هنوکر 4اع.لود نوعسا_ isla او ِ

 یدم هل رو دسعقا هوا یاب ند ووو ٹو د یج نکا لکد طوب سه

 ةا دهع نیت *)ودلا ځه تاون یدرولوا ERE م هدابز ندا ارد ج وساويد

 یساطعا اظسعم ندنفرظ یراتریض> ناخ مل TF بونلوا ضماقاقنا

 ا طیسعت تردیس هسک كب یکنا كی دفا هسک ك ب یجرکب نالوا طو رشم
 كل رلنلود ق ةتمىم ه مرا ول سوز ها ۵ رکو كب ولجوسا نکیشهلوا ادا

 ند داوم ر دبا لو, لوک هل را هطلغ» ېک لد یدبلغوا ارج | هلپ وش یراتوق
 تم دسهع هدد_بلعتلودیط) یارف ة.جوسا هلپا ر وک دمر رهن یب هند دلوا

 ۳ دم جم

 کند
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  ۳عما خ ورت ندقطاب رک كب هتیدشوقسم دنن روم هیراتهاما یدلوآ
  | ۱اوف جاوسا دا خیراخ ندنمشنو دارد حوسا تا لاخدا 4 رام طورش
 بوذا دی فک ننام ڈا تانیصارا یتیدلوا راودپما نوا یکم ودنک ا

  ۳فرتشلا حعضاو فرطو تباعر هن زاوا يطا را نالوا نب اهینس تطل ركاب ||
 "| اودو لاهتتشاو ماتعها هنر وصرب ول هدب اف تباعد نوعا ی رانو اه  Eهل ۱

 داربا رد هب ید 4 رب تدُشسع هنصوصخ قعاوا ۵ زکاذمی لص كسنیاوقشم

 ود. ڪي نوعا یره عتود لردیا ل ص2 طارش ول شمانتوا

 عونا ا ی روط ا رکن واب ات نس ها 1

 | یدنتلوا شا زاربا یاد دیمالسا دونج یرتغ ییدلیا راسهطا كنب یک اسع |
  ۱روم أم هرف تب لا یدبا نک نھ لوا عارفا هہااق ر نسحایت روص هاتم |

 هبراتوشا 4تهح قلوا دام ید هزولحوسا یکرح ت؛اطب كراو |

 هنم هلازاو وغ را سدو یرلتکرح زوسنوغیوا دز رومآم هلوقموب هدنلالخ ||
 ضرع هلا وا رک ندسنفرطیرالوقوب یر ماعا ماتا یرلت صرف 5 نالوا اصر

 هرز زوا فسا ایءاد یلارف حوسا هن فو دلوی هد اغرب نکیشلو اتباکشو |

 یاد یه نشد ےک ارنا قا هرج دوپ و ا
 | هیلعلود یب رلکج هدیار شست یس هز رخ ید نالوا هظفاح هاا ءود

 مدال بار نت هزل ارف هرزوا قوا کک ی رلاوقو ءاپنب هنکیهسبا قیدصت|.
 | قمانوا مسبع یطیط كع رق هتشول ار ظذ عا ھو ترمه يا اشاپ نادوشو

 جم یدادرتسا بت یهزگاها ردقوا هک دلا تولوا ثعابریفس أر لاک

 اهدا دهعد ندولة.سور واد هتف سم كنهروک ن هو زج يران هسيډاوا 3۳

 هنب رالوف و یراخا كنسصوصخ یکیذقبا اضما یبدنب هلاصم كارد چ وسا ||
 ۱ هرزوآ ید ادعو هذ هرات ل اوا لآ ارد حوسا ردرامشن رابهفا هدامره

 ۱ یندلوا هوژوا فست لاک ندنشدمهلوا لان هش : دصعم كمري وبلا یگرق

 بواوا یتسودهداز ا لا هیلعتلود لود جوسا ردلکدیلاخ ندرب نه رالوق

 كارو حوسایبدن :اوا لو یعس ندا فرط ادا نوا كمرب وروتفاکوب

 | لاسعا هد نمط خم ییهطاصم ولر یکیذلیا ءارادت هب راهلعتاود هعفدوب ||
 تط ی رالوقوب ردلهس رها یقلوا لالذتسا ندساست لی وافآيرلکچ هديا |

واف قعا ووا هدنسامدتسا یسهلوا تور لبا رگ عم كن و 15 ۱
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 || نا طل روففعو مون ری دما مع بود رکاب ی هبرا ت یار ج وسا ۱
 | نوجنآ یزف دع تنطاتن لس هبلاطم کان ت زا ع ناخ دیاد |

 | و دانا غلا هپ هک یتنکلنو مجاز کرا تبع دوحو تیفلارکی

 .ندیا تزانج هببعت یی راوفوب نوما یزدلوا مص هللا ولوم لارف ج وسا
 طا هند د ب ةع را هل دن نانلوا دیعف یون یف هلام تناما رادسک

 ۱ :عبازخا هرهاط ییدلا هر زا طع ٌهرزوا یطد ه> و هود کیا نوا ۱

 ۱ زدنب بو تهروک شارپ دن رزوا ولوفسم هّع السا دونج هدول اراو ر وتلوا
 تنا ترت نانلوا ضر غ ندنفرط یرالوفوو یییدناوا بل ر هت ولوق سف نامرکذاو

 ۱ فرط هرزوا كنم هزک اذه هبایرالوقو ناروتو یتیدعاوا ارجا هر

 || هباضرب ادن لنیدسفا كب ناتمغل نالوارومأم ندنز هاکوام قرمشلا او

 باک لا نش زو یب نلوا جم یی هدم اف ولر درب یس هنس سه تیمرکو تربغو

 بلوا راک شا یکیدم هردنیا ارجا یت اے تر یکی درب و رارف هلی رال وق وب لنیدنفا |
 هتنسیا تالام هتشورغ چاق هلرب تموادم هب هبراحم نکلا كنلارق جوس هجر دقن وپ

 تشناسنعیسقردشنا كف تیل اف تانولح و شا هلسطا و سانا فرص ید یرلنا

 هكس هفزال تاكا هم نالوا وع دیے هنس( YY ) هقسسا ندنفبدلوا

 ند بقا وئولوقسم هبلایموم لارف تولوا رعیذت یماظن ساسا كتك م جوسا ۱

 هت لاباس تنطلس یدیلواشلوا ندوقبم تلاع تاقا ضم ید نکل ح وساو

 هنب رپ هتعاصم یلارف ج وسا ردرادیدب تالذکی پج هلو لصاح هداف ولردرب
 هد کرام مانا یا بونلپ وس هت رالوفوب وید یدیا ردیا اضنفا كلی هکراتم

 کرا هلی بخ یا وا لوھ ام غیا هداعا یس هیلخ اد تبثها یارق مب وسا |
ای دم راح هیسو را یشن ندعلوارصم هي هس و رز یدوصح

 زارصا 

 ۳ ف هد اف واردرب هاب را هل بس تطلتیموصخ راش هکید]او یدبا ردیا

 هیلعلود ین هک راح هور هل هخاصم نرصد ها ندنفددلوا

 لتوقف راو ءرکص ندندن هخاص ج وسا الاو ی دلبآ تبغرو ليم هنس هلناصم

 شعاعا لو, ی هاصم لارف جوساو یدرواکمزال لرلکوب هي هسو یخ الاغ

 بولوا اھم هرزوا كلک ہزکد قایس هنیفسوقسم هعطق یی نوا یدیلوا

 یس هم راج وقس »نکا یدبا لکدنکع هدنن روص هکراتم نیفوتو عنه كرلتوب

 كلبا تغارف تدسنکرح هر نوا یرادینس تنطلس نوا لیهست ی دعاصم
 خسته ل ا ا

 تا $
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 شل االف TE دورو و | اسا رارکت هدانا ییدلبا عاما
 یوا هرک ادم هس زر ,E كنهیلعتلو و جت اید

 ق ردلوا ساسا ۾ بجرب دفن ول بودیالوبف نی لسدارا یل یارذج وسا : لب طر

 نکیا هرزوا یوا لاسرا هارد حج وس | ی دیس یم پر کناییشا

 كمريو باق توق هنب هه راح وعم بثابصم نالوب عوفو ه دنچوا لزوغ

 كناارفح وسا ینوکی یزوفط لزوم ر هش هدعب يدلوا عطقنم هرباخم هلیتیهج
 هنس هرک اده نن ا د هللا ارق ح وسا یس هر اچ وقسم هرکص ندنتبپلاغ

 قح هنلوا .دارباو هسع؛دلوا دعتسم هپ هفصت ننام هلا هیلعتلود بودیا تبعر

 یحهنلوا لوف ید ند در ط هیلعتلو د ننه هنخیدنل او نورهمهفاصد او قح داوه

 ت.سونسفا یان ندنراکدلبا رب ضتهفلارف جوسا یلاجر وقسم وید دلوجأم
 هطاصم تح ص ی وک ی دردنوآ بوللوا ترشا هه رک اذه هدنیادشیا

 || ینیدلواعفاو مس هر ؟اذم م دقاندخ ران وبشا هجریذقنوب یذلوب ماست
 هددب>او مور اغتنم هل را هبلعنلود یلارق حب وسا ر دن اسد ن دن ال يص وو بشا

 ند ساق نص ككل و یناش یدنک كط انما عضوا هنی دیش هطارصم

 هل دعوا لامعا هنهیلغ ی دنک اعم ینوق هلا ران" د نکا بواوا
 ۱ بو وا میس هرزوا تاواسم هنتاود جوسا هلب اهینس تنلعاس هبزاح نار کاب

 | یدیلوا شماعیا لص دفع ربح أنالب هلتهج ماو لیم هنیرز وا ودنکر >

 بودنا تکرح هاراکاد-ف ارجو نو یدرولک مزال قئوا لضم
 لام هشاارذ جوسایلار هاسیسورپ هد)اح ین دوا راحود هب هام ةا ضم قحا

 ولردرب ید هاناو هه نک دتا ابا نده ًاعا یییدلواش نیو هل |رکتیعو

 علوا طبض قکلعو زجاع هلب وب یلارف جوسا یشان ن دکب دا تکر>
 هل راه یاس تناسب هدنر نوا ِل بیزوفق ۹ یدشلوآ هد سر هسدحرد ||

 لوعنم ولد شفاعنا فا لود حوس |یطورش نالوا دع هد قلود جوشا ۱

 رله ددم PI د رزوا ۰ ند نالوا ريم واس دنار ره یز واسم قحا بولوا

 هدعاق وشاو بم هسنس هدعاق قعاوا لاعا هرزو | زوم رادقم یر کنی

 رومآم هرفسو هل رهیلع تاود ینیدلوا ندنلورش ساسا هلراقافتا هلوقموا
 دل لود جوسا | یر ه_ءلعتاود قعا ی لس ۱ هدافا هلا تا ارک ید هرانلوا

 رومآم ه رفسو یفدشیا افیا یطورش ساساویشا كقافتا یکیدلیا دسقع |

 یک دلبا تکرح هرزوا یس هنسناص ۰ هب یخ تاس كن هلعناو د ید راے لوا
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 فا مفقود رددبراو صد بق یک یرولوا نلافو یب
 بواوا یلصا ك هلان صم هدکدنناراسغتسما نیس هدام هطاصم هلناراضحا

 تن رس یس هرب رج عرف بوبقارب هدنةپچا.یی هیلستلود یل ارق جیوسا جا
 یراطرش علوا در هیلعتاود ثللاب# نا الا ندسنفرط ول وغسمو قل وا

 شا طش یس هلا صم ید هلبا هلعتاو د كلوا هيو ر ق رز هنلوا جرد

 دءدوا یس هاا مم دنخب هلون كنلارق حوسا هد هتسلا شهر و باوج وید

 سکر ه ندنخیدلوا فلاح هقافتا همان دهه یفی داوا شما دقه هلبا هیلغتلود

 عقم ۰ دنداعسرد « دب ابونو شخلوپ هدکعا ضب منو نعط هیولجوسا
 رسرخزواب هسا موق رم یچل با بولوا شدوا هذسخ اوم یسبچءا جوسا
 هفرطو رپ نوب نوت یروصق هصفساوخ ررتسوک یلجوص قبحاسصوا
 یسلربو ند هیلو د فرط ارب هلبا قیوشن هج س خد یب هیلهنلو دو لیمح
 باح الصا ندکتتسا یبرلطیسقت قاب كنس هما هیرغس هناعا نالوا طو رىشھ
 هنو انه نام بولا هلقرب رقت هم طقر ولد طاقم تباغ هدنلاوا یمهنس(۲۰۵) كره

 ولوفسمن مسکمریورپخ نبل هیلعتلود یار ق وسا که لب وشر دشلیا عدفنو ضرع
 هنیدفع هنا مو یتیدلوآ صادر غنمو یک دلبا ترش اہم منسهرک ا ذم هل اصم هل
 هپ هدام جواوب هلتهح عيدن وا هذچ اوم یرالوقاوب نوجا یکیدتیا حجرتییکراتم

 | هرکاذم یبهطاصم هلباولوقسم نلارفجوسا . ارولب ربو باوج یت آهچورپ ید
 ریز رادلکد جاتح هی هتحابم زاردو رود هدامیکلوا دا جا ید شب
 للاخ ندنسهرک اذم الخام مةیفدب هلن اولوفسم و رتا نکس نوا یرایلهتلود

 اسنابسا میم هدنرهش عروبسزیپ ادتبا«یس هدام هخاسصهولوفسم . یدیالکد

 لا هیلعتلود یلارق ج وسا هدکد ابا ضرع هدنناشن هام نیک هلیتفرغم یمیجلیا
 ول هسیسور هلک داريا قر هل وا سانبا یتسهلوا هزک اذمهجربارب صم
 یدانا در ولاء هدام دوا ندنکندلریو باوح ادراک و ب ند_نفرط

 ضرع یحمص هدنوبا مه یودرا رکو «دنرهش ملوف وتسا ل رکو لوقسم
 ضرع هلزم هن ابءادرب رفت نا ناو ا عدقت نل اوا لزوم یییدلوا ییاخندکعیا
 یعدهعفدرب هنلارف جوسارارکت ندنفرط ولوعبیم هددت یدنشعلوا قیدصتو

 لارف جوسا اذسه د-هب یدلنادر هنییارف ج وسا نکیشهاوا حص داری

 هک عاسا ۶
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  ۹زراف س كنید وا نو نو یی ت اول هود هلیا ول وبا

 قع نه هنیارب #

 شابا هی رفس ههل اف فیفخت هلتروصوپ نادنفیدلوا طو رشم قباس ل اونم
 دانذخ اهلبا لاسعا هنی رزوا هبسو ز یتوفراو هرکص ندنول بم هتنفاداوا

 نلارف جوسا ید دن رزق یس ەگ روطازتتا ه.سو ر هد هساا شغل و هدننادوس

 هکتوځ یدیشلیا هب رفس هلن اف فی ندز و وب هل زدیا هطاصم دقع هللا

 تدلاغو رغظ هد ۳ تابراخحم ناالک هعوقو هكا ولح وسا هلا ول هیسو ر

 هپ والا ےب هدعاو (لاصضت ترا ) بویلوا رفتسمو رھ دهدرطرب

 یساخ ود ج وساو یکدساک هلوا اور هب ول هنسسو ز « کو هب ولح وام اک

 هرکص ندنقدلوا ثمالس نابهر قد هع کهن ینیدلوا راج ود
 یدنشعوا نان هد الاب قل دلوا رهطم هر هلم دیلغ یناغود ها ج وسا

 ندفرطرو ن یفح ۵ ۸ وا قطا رک < ندماود هرفس لیا ايک یارقجوشسا قلا

 هدد قلم هن ززوا نازو اتش نالوا ضراع هد تب ب رُو فود

 لانج قلوا تصرف ؛یداب هب ول هبسو ر نایصعو هو نالوا ر وهط دعتربم

 یکیدتسانآ شه اوخ ضرع هپ ها بصم كاردیا شیت نده ش هو دنا زود رکف

 ار وهم ندتف رط لود یسیعلیا مه هدغر وزن كاتاودان اسا ەد هرتض

 رکو لع هد هل ها ارف رلثوک لوا یخ توذنا ششوکو و یعس هما ا

 راحود كاپ وروا لود عیچجج سل التخاو هتف شنا ت الوا لاعتش

 لزدیا لام طع نف هر ەنىرق يلا یوم 2 یعلیاودرولس هوا لانعاو طاس

 كنس هلن اغ حب وسا ید هر وطاربیاو هتکیدشا اص ت صم ے وتزت |
 ینیدلوا رفتساا لق نیفرط دودح ی نه هلیتکن دانا لع نیت نیع عقد

 مننراو هدر و وا )هد ق وا اقباو كرت هر زوا لاونم
 ۱ دشکاوا هخاصم دنس یابضما هد ریه

 ES ی كن هنسو ر د هی یدعس کو اح

 ید كلر و تر وص هي هلاصف هد هکر اتم ماا بودیا هکراتم هلا وله هیلعتاود

 یدو ر و هزکص ندنوب ب ولوا یشان ن دننه وب لوغشم هلپ رس ج وسا یمیماق
 یزلتروح نایت غالب ناطلس ی داوح هد وق "دل اصم بم هنغردلوأ لمح

 لوب یدننر و هار دقو هر ولج وسا قر هلو لعفنمو رقم عا عسل | ی دز
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 هل راطداتیض یینخا ا EF لاونمر جد ندورطر هه بشد ندنخ,دلوا ۱

 هدیرج مابا i تفو لوا تولیجارافرصم هلضعف ند دانعم هلدسح یدورو

 اشد وعداضتقالا ید ندنفیدعلوب دعا دوح وم هد هاب درو یریمانریکآ

 دانہ دیقا نفی راج یم هیت توانا رد است
 ۵ بنع> رلیص>سع هءفدرب یح یدر ولوا لانصعو كل لو ملس ناس ظا

 ها ندنداعسرد : لردبا درس یر هنا نج هیلوا هلبا ت تارییعد " رها بام

 لانرب راو رادصا نوبابه طخاابا-طخ همرک اراد رسا هد نمط یرلمابتسا

 یسلرب و هرات یار احان ندنغددمل اق ہےقا هدند یرادزفد هلاکم هزکصندک دا ۱

 یدنفا شر ییکیدلک مزال یسلروب لاسرا كشورع ردقوب كب قرف نالک مزال
 هدفدنلوا ضرب رقناب هیلس ن اطلس ندنفرطاشاپ ماقممافتیفیک هلکشا اهنا
 ندنفدلوا جد هرابم هعشد ندنلاسرا كفا قا تولیعیص یناج هداز ك

 یراشیاو قلعتم هر وما راشم هتسا ةخقا FERNS .دنسالاب روک مری رفت |

 یدنفا سدرابلاق روینپ روکی کل کد یر هفیطو شیب زارتبنا هسقا نامه یفوب
 ندهن اخ رض یسدهسقهسیکزوب روید مالا كپاریز شلوایاترو یر ادّفد
 ( نیس هزاب ید یمکج هدیا لسنق تبان یرادزفد نکل نیس هردنوکب ولا
 یراترضح ناخ ملس ناطلس هکیدلاق یدیشلیا هد نکن وب امه طخ وید

 نالبروکج باتحا هداز لا هب هتعفاو هدنلاح ةقباضم هدا ز كب كلود ةنيرخ |

 بواب یی ردق كن هجفا ند نغیدلوا شلیا سولج هت هدنل الخ برح مال
 یدنشعا ما "لا هد هج رد یروشا یس هبافو ندسفسو فلت كلانا تب |

 هعطقر تكنلصح بلح هلیمالعا هعطقو كنسضاق بلح هد لالخ وب قح

 یش كنس هیکت رودنه عف او هدبلح جراخ یران ومطعم بولک یم رع
 هد هموفرع دیکس هلیسارفف نوا شب راهنولیل هد د رکا دبه نذیر داق قپ رط
 ندر رب هددلاح یتییدلوا تاذرپ ع روتمو )اصو راذکس قوا هلبآ دیحوتو رکد

 هتفیطو هیافکر دق ندلام يالصح بلح هب ودنک هل ةمالوا یساعمرادم

 ضرعو مالعا ن انلوا رک ذ نیفلوا ترابع ندنساهدتسا یسلر ویب تب انع

 هدف د لوا. دقت هجلس ناطاس ن دنفرط اتشاپ م ام اق اف وعلم هرب رفت هعطقرب
 هرلیش والثم وب ما هرو ن وجت یتیلسم لات نکرروط لات ) هنس الاب لب رقت

 قلزاب یب اوج هک لکد یلاص رع باکر نوسلوا هن قمزاب اکب ب ویمرپ و باوجنمم
 ردشمر و هاب شک ن وپامه طخ وډ( نوسدبا صفا

 بد هس
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 یردنناسکلع هلا ورا لبا کلب تعه* هدلالخوب و شلو نیبعت ین اجرت
 نکا هدندناح هرتسلسم نواه یودرا نیفلواشابا زکر ندندآایصشرد ید

 ندن رلقدلوا شخلوا لازا. هتي وشز ملا یوم نیر ومأم هد رفص لالخ

 ییسودرفیف اث رک ذن یلاکو ییوتکمو هب یدنفا كب قح ییمارتفد قلاکو تسابر

 ۱ هدقدلوالصاو هب هی مین | یع "یضارا ییصخ سعادت :هدتنعوقو تال اکم هلوَمعوب ۱

 بول هد ۳ گلنیرپ لداعم هپ ود ننک قار هلوا ن هر ید ند هتل ءو د بن اج |

 یرماس هم د دافنتسود هد خاتم اچ نکیآ هع بقا تیام ناسا ۱

 یچابا صخ رم ند یر لود دنیس هلاکم یوتشز+ ۱

 هد تازا ی یییدلوا شا ل ا هب یز ول هرکوت E شفلوا ین ۱

 تناحو نیا ثالسبهلیا ناز هیت هد هسیلعرد م دا ن ند هيلا صم سف ۱

 | یی الو ندهن باغزد ادعام ند ةد دلا تعنامو مرکم هلهوجو ند هیلعتلود ||

 لاو م٣ یکنردلیا عضو ةن اها هد هلعرد یو شلړدتیا تدو# امرکم هنر ط ۱

 نجام نادر عن ی ابا هلع ء ا سا ظوفحو نیما هد ةبلعتلو د هیاس یسایشاو ۱

 ۱ مچ یلاسرا ق رهلوا نهد كني ۸ لب هم اردک فر یتغب دلوا ۱

 ۱ ردشلپامطسو ح رد ییغب دنلوا تعارف

 لاسراو نوبت زمغس.مان ی رکول هیدلاکموب ید ند تفرط لود اسورپ

 مرک ادرس ید یز ولرک دلا فا اےس نالوا شاک هدننعض هکر ابته هلغعل وا

 7 نادنروپ . ,ردمشلوارومآم ندفرط اود هرزوا قو هدنثعم

 اسو رپ هز زاوا قلوا مدنسم هد هرج روما جد لن ول وف مان جوک
 رلکننا نمی هداسنتاوی» ردیشلک هن وباسه یودزا ار وما« ند فرط نارق
 هاب اهبرذ هلساعدتسا قلر ور مادنخسا هدنوبابه یودرا ید یربل ابسفوا

 ۱ بد ۱

 كيل ناطلش نمنصع جاوا ECA i كن هوط هل اکم لحم ح و ربشم لاونم

 هدنصوصح ی.رصم ید ی دنیدفا ناو یاب ندیفلوا ف واطم ا

 || نام طاس ندنسملوا ص ص هسل اکم لع كنب وتشزو شما ضوط هلو كب

 قران هم لاریغس هلد هر ز وا یتداع كتفولوا هد هسیا شلوا نود# میلس
 ناهحورب یسهلاکم یونشز هدلاح یکیداک مزال كار و ند هنلعالود قرط ۱

 بجوم نر اضم قوجرب هدو لر هپ روس ب ویلو رارف هدب ده تده |
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 ۱ عاشجاهد لاک لح مدقا نار یرلص خم نیفرط ندنعیدلوا ج ردنم ۱

 هلاکم لع كشرکب هلهج و یراعدتسا ل زول هع جا بولک مزال یراغیا
 هلکعا بیش ید یزول کک ذلا فن ابب یسیچلباایسورپ نسلوا را
 ۱ هدننایم اب و روا لود كمروك ا ید ڪپ یلص نحطص+هکویلاحو

 ناطلس هلو از اطخاندرلفرط صعب ییدنلوا ده هبلغو توق راهش
 ةلاکم لح یار وا ار ظن نغدو | یرکصم هحع شرکب ؛ یراترضج ناخ
 هسبا یار ابسورپ ردن اش هقلود ق ر4 وا یک قمراو هنغانا نول هچک یتسلوا
 كب هوط لاحرهم هلاکم لحم شهروند مدردن ارق هل اصم ولناشرب هپ هبلعتلود نا

 تدمر هلکلیا « دارا ايعطف ودرد للو ی رب ند  هبصق یک« دبنفرظورب
 | لع یح قر هنلوا نایمرد هدب دع هلدا ندنیفرط بولیش |یعوا ها :هیسقام ول

 ینراصم كنیراص> سم تلود تید « دلاح ینیدلوا هدنفرطو رب كن هنو هلاکم |

 وی زرویفاض نفر اصم ی" هیلعتلودزبر ولک مزال ف اوا ندهءلعم ود یرط

 «ارک كب هلعتل ود یدنفا سد هلو دشااح هع افا ف یدنقا لستر ىیزول

 هد هن اهاش هباتس بولوا یراصم هب امن 73 هدحراخ ةلزكو هدنداتبهسرد

 | هرهظحالم هلی وب رودصو ارزو هکیدلاف هدنف لا »اسل هل زب یف راصم هلوعموب ۱
 هدفا 4 هرابظحا ردص لکد هنو اه فرطیرافتم هلبوپ ایلیا ل زدت |
 | هلی وب لدفابهزلاح ودن کرې رد کر ولیروک هلیتفرعم ار ادر درزا |

 هرکصندکدید كيلب وس ینا هسیاراو زکباوج هنقشب دیشب ار ان هلظحالم
 ناف هلاکم لح كن هبصقر رکد هدف زطورب كب هن وط دوخ ابو یقوتشز تساهن

 ید ند تورط ع رو وقو هلذماوا نان ابعطق یودیا ی اع تواطءیتنعاوا
 شرو صیص هل اکم لح یسهصق یوتشز هلک 1 رس و ڪڪ تاشام#

 فار ل عایساندنزا ول هاب هکمو لوا صخ نم یدنفا یر هه ادننع تاکساا

 یسج وکم ی اعردبصو یا صخر ی داف | کپ تعصع هد ازاش اپ

 یلک ناوندو تلات صح ص ید تف ا یرد د یسح هلا ةه داو

 یراد هک یک لکب و ی "5 هل اکم یدتقا ینوعدج یر اد هسک

 ندنساعلخ نل اعردص ؟یونکمو یر ی اک هلاک ی ود قا بب تح يج ناب ۱

 ه دن وب اها یو دراو ی اک مب یو ىدا با اه دع دو ه داز هقلج

 ی رادزرنفد ه)اکم یو درا ئ دفا نسخ یت اکر اج هح نالوا ضم لز

 دنا کم كب یردناشسکلع هداز كي نیطنط ف یس هدوب و,ن ادب قیساو 1

 # رجایی 

 ب ےہ
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 ح ولقتو مهم لول راک رخ هدسانر اظنا یخد مرک ارادرس ییالوط ندوب

 یخ بولوارکلد دئ راتر عح ناخ میلس ناطلس ندهعفووپ و یدیشلوا
 هثداعسردهر زوآ قلوا ع وضوم هیون امه باب داتعمرپ وطء هرس كکب ینابروام ||

 نوجا یساقلا هر كر دیمروکزت اج ینعضو هنوپابه باب لس ناطلس هدکدلک ۱
 e .یدیشمر ون رادصا نورآمه طخ ياشاپ مافعاق
 لذپ رانو لیل ءدفالفا وزبند هر ا تباد ینانر وام هکرید كب دجا دن واج
 نج هلبا تماقتساو تقادص شم ایا ر وھظ ندنراغاس هدرهاظ لردیازا دتقا |
 هنرادص اشاب نسح یزاف یسلدقآ بودیا تمدح هر هیلعتلود ره لک هب هنس ۱

 ا همالکر تضم هب ودنک هدنسشههحاوم ل زاک هل هدر وص> هدکد لاک

 یزکعیدازوب بوغارب هلهجون ییهناخ هبجو بوط هلو ینوبامه یودرا بودیا |
 مد یرب بوغاز هليا کی نعا لس قالفا نو یدلیوس اکب وص هزوب |
 یسعد جهر ونک یرلپ وط رکفید_قارب زس بو راو لرب و ولنا كني نوا الاح ۱
 یمن وتکمالبا كيادضهک هداستئالوا ی ولوا شاک نارک هوم ی ودزا لاجر |

 ی روفنم كن هلج هلبسوب قز هوا لج هنس هسسد كلا ید لتقف كنيدنفا
 تویفروط کت هس رولوا كح هدنا تماقا هدهز انسا دوخان و هددطا هدلاح یتیدلوا |

 ندنغیدم هسلوا افشک | هلیسحو ین هل دمال وا هابلشا هدنکح هرب و هتشر رس

 یتسهناطیزکسع نک زایدلوا یلسام هلیلتق بونلوا شومارف یمدخ رذقوب ۱
 صوصخاب زالد هداسیالارب هلغلوا شمردوس یی ودنک بود هز وک بوروک |
 یدنلوا مارک | یاب وب یس هبا قم تهدخ یکیدلبا هزعلود یسدفاط یرکسه ۱

 ول رک هلباول هچ ی رایضعب هنج رک او یدنلوا بش هپ وک فک ود
 بسانم نن هر هدهسیا هتسیاش تق ها مک یراکدید شعار او یس هرراخم
 ن ل ودنڪڪ ی رارف یکی رلغلس راکب نح هاو یصنهرکصن دیو ارب ز یدیا
 ملک ددص هئب زب ر واک هرطاخ یراکح هدا داصا تیکت

 < یرلقدلوا لا_سرا هب یوتشز ؛اراصخ ره ٭

 هطاصم هدرکر اتم مانا هب وم یس هدها عم سایش ر حو شم لاونمرب

 طسوتم یرالو د كالقو هزالکننا نالوا قدمو اسو ر قر هوا م2 یدقع

 هدلاح یرافدلوا سلح ابرضاح ید یراصخ رم كراتا هل را -اوا لفکتمو
 هد نوران هکراتم تدم قر هنلف قرطرب یجارتو ریخت لث سو هنو کره
 هدن لدنس هکراتفیطرش علوا مالا ند_یفرط یانخ ناتممصم هدارصم|

1 
1 

| 
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 ۱ نکس تغب هرکصندکد با ریذبصو فی وخ هلبا نایب غج هیم هل وب صالخ
 | رد رلشلوا رفطغم هنها دسعاو لنق هلی موعه هلحش یییدلوا

 ردحف رج هلبا هوجو بولوا هر زواهجو وب ئ راهدافا هصالخ كفصاو و یز وبا
 قان اوا نییعت هشیعم ندنفیدلوار ورپ رکسسعو ریدم تیاف كب ینابروام اریز
 تواوارداق هاناو قوس یکی کیدتسا یرهدرکر س راسو یرانارعمرمم

 هل وصوب یدیارشلوا مازاک | هیعالسا رک اسع نايا تعاطا «زرکسصرنس
 تودیا هظفاحم:نیتلابا قالفا لردبا تمو اقم هسشساود ځو رند هپ راح تیادب
 هدنتموکح لخادو هدنس درک و دنکو یدلنا فص ییکتلمام ةف هد روعاو

 انفاو لذت یی رادتقا لصح ام بوشارعوا دهیم اق تقاطو بات هدتلما نانلوب

 | یدیشلواروبحج هکمکچ هننناج یوکربهنبززوا توغ زوب هزوپ هرکضن دکدنیا
 | یدیلوا كجهدیا رارفو یدشلاخ مک هد را هبت وب ندهیلعتلود ناکدنب هدرفسوب

 هیادعا یرلکب نیتکنلم ه د رارغس هلی وب یدیعشیارب هجسودنکی لتروف بوجاق
 .نکیشلک هنلوا ابا هدکتلکب هلی «لرانشی هدنعوقو هبلاصم هدبودیا تلاخد
 هک یدیلوا سل وا هسکربردیا تمدخ هنس هیصتخ* ضا غارکآ یاب ر وام
 القا هدکلکب هتك ره رتسوک یم هرانا هدسنهوقو یلاخد هژول سوز دوخابو
 تفولوا هلهج و یییدنلوا نایب هد ان دلج قحنا یدرولس للعا كپ ییغج هنلوا

 ةتكل ع نکلا ندنخیدلوا مدآرب هدنراکفا نطو تربع نالوا ر وهظو هداب وروا

 هلبا قا رعوپ بوشود هنسسادوس كيا مدآ ی راولقالفا هرزوا لا تفداشرب
 | ندنروصوب یدیساوا شلوا رفظم هنما ضو ردسشعا قرص ییکلمام هفاک
 | تامدے > یرارا و نکیا یسیل اها قالفا لصا كحهدیا هداسغتسا اه
 والدم یرافدلوا کشم ندنسودنک یخدرلنا ندنکیدلبا مادا ةد هیرغس
 | ندنکیدعا ورفرس ه هنسمل ,هفشب ن د اشا نسح یز اغ یییدلوا بشانم

 ۱ ندرلقدلوا هدنهملع ید هبا قوحر نالوا شعسلا هعتمت دن لکت:نوتیکبلع

 ناکراودرا ین وغزوب هز وب «دشرادص كياشاپ نسخ, قیاس لاوترب هل طف

 ل رد لب وسو شرا هن ا زوي نکو دیا شایا تلشن ندنرانواخر ك اطباضو

 2 ترمه اد ی اوشا س لاونفرب یسم اغوا هی اضقوب كنسودنکو

 فرط كماحشر شبا رلتمدخ ردقوب هدهسارولس هلشدردهیهلا تازا

 هوا یشرب سعشیقاب كپ یسمروک تازاحهدرپ كج روک تافاکمند هی ءتلود

 % ندنوب # 5
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 | تشم هد انا ید ږاذک دهرا نصسورد رکتصفدکدتا ن6ا کرک ا

 تار شاب هنعچ رک اسع ةا هلکلک هترا دن ماعم اشاپ نسح یزاغ ید دلوا

 موجه هر ژوا نفت هروک, هلاح یاضنفا توبا ترهشو تسص نم هل رب ۱

 یهو ر نالوا یظعاردصارخوم یدیشعا بنر ودرارب هدي وتشز هرزوا كما |
 هاکو یون شز « 6 تویم دلوا نيا یالوط ند رار جام ضصعب نداشاپ نسج

 نيدو هبا زکات هع یهدنلتعم هدانا ییدتا راذکو تشک هدنزابف رط هوحر ۱

 صعب هدوسخاا شاوازومأم هیعم اش اب فسوت قیساردص نکا ۱

 بت رخ قالفاو هلکیا فاکتزسا تند ندکتمک هفرطوا هلردرس هیهاو راذعا |

 || هدزاپ رک اتم یکهدننیهم ید سل اوحو یوئشز هدفرطو رب وللثم یکیدتیا ۱

 | دلی ورارف هنمادعاو لتفهر انا ةد نوش سن اع هلکباک « دنا راس ۱

 رومًایفخ هنم ادسعاو لذف هرکصن د_قدنلوا ناذیثساو ضرعهزویامه باکر
 قلا شب هدنشیعم قرهواهد ای و یر اوس قحا بودلوا نیبعت ید صوص#
 بولوپ یس هزاح ندنعددلوا وقم روایش القات دنا هلغلوا ر کنرع هدر زکر دق ك

 توعد ه وبامه یودرا هدنمازک ات روص هرز وا !كلروکی دیف هلن روص هعشب ۱

 یب رلکدتبا هد یر نشو دنک ھت هنل 9# هیهام رک اس ی هدم هدقدنلوا ۱

 كبروا اف دا هل رح نويامھ یودرا هءود یا رب هلککیار انتا 4ا دارا ۱

 هلوصو هواه یودرا ورو نیراششخت سي رکسع هع دلواو لاسرا شور |
 یاثما كوب یدناوا لاصیاو غ البا هب ودنک ناعفدلاب یراربخ یم لا لاححتسا |

 هنشان هد اننا یغیدنلوا دیه یتامدقم یسلروتک هلا هلا برف لقا رب ادن |

 نیفتلوا رابضتسا یره ا نکو دیا هد تعز كلبا رارف هلربراتعشتسا نکح هلک |
 نییعت هنناذاحم یوتشز یسبشاب یعکتغت یظعا ردص ندنفرط لوص كن هنوط رهن |
 .ندزلیشا یبوبق یل اع کرد لتس هداب ب روخارما لوس ندنناح ق وه*ورو ۱

 ند هن رکشج نیطالشو اقا دن دیس هدازاغا یلح یر دارب درک رانا :
۱ 

 یتدراموقرم بونلوا لاسراو جارخا هلرا ها ناطاس یارکدم ریکءنج |
 YT ا یارو دا روا ی ا |

 نک رح ندی ونشز هلیا هربشکر ک ا سع نانلوب هدنلیعم نیکعا سح > قیفک |

 هد هب رق مان الب هد هفاس تواس نوا: نکس هنس دصق یهو ر « درار د تروصو ۱

 راط خا تپفک رکا ع یک ه دننبعم هلرب ه-طاحا یفارطا نکنا هرزوا تتوب |

 ندیهاشداپ بضع شا لدرفرب هدا رار ولواكج هدیا تکرح رک او نالعاو |



A 
 سی
 ردقج هنلوا لاسرا سورع كيب ىللا نوجا قلوارادب هک رصم تالردعت
 قح بانج زالوا عااض هدک ودامهدزن كتمدخ نالوا هم هملعاود وک

 طظذح ندزادک ۱یرلناسلوب هدتم دخ هلا تم افتسساو تفادص هلکنسو نس

 فصاو و یرونا ...نیسمآ نوسلپا قفوم هدنراروماو رادروخرب بودبا
 ندنناکسسو راپ ین ایرو ام هکرد هلسهج ووپ یراربم م الخ :درایدنفا
 هز اد ایشاپ نسبی زابنخ وار واک ج )دک ونام اؤ اوا
 قاچی هاها ود هدهن اسر هلبا ل ولح من تو زج ی ملاراتشمو لوخد
 ییصح كره ود هنسادوس لیصح كلکبهدنرورم تدسمر یدیشلوا
 هزهنارکب یر لکناکب نیتکلعو یپدنلوایس ندنفرط شاپ نسح هنصوصح

 نسح هدانشا یکیدلکچ دس ندرافرط صعب هلیس هد افا نکو دیا صوصخحم
 .ردغاک ندرالم ضعب هنفرط لا یتس ءدوب و قالفا هدقدلوا ماقتا شاپ
 نیس هديا دی فک ن دنقل هدوب و هسیا مزال كسفن تم الس هک هی وش بوردنوک

 قالفا ین ار وام « دکدتیا افعتسا هلباناج یفوخ ید لاعب هلفملوا اعا وید |
 توشبلاق هنس ی نارا د فرط تا انجم هرکس ندکتیا لیضحت نفل هدویو
 ارجا یکلکب كنبنابروام امدقم هک یک ازنپ یفارمص ناخب رض یسیرب ندهلج
 ینادروام هرکوب نص وصخ یس هلازاو ماد عا یدیشلوا عن ام نکیا قجهنلوا
 هدسشنادنم یازس هلی درس تم ضعب هدسنفج هلردپا قابلا هتلاست كلکب
 كنصخ نوک ینیدساوا یکب الفا یاب روام بولو ا عطعق یشاب كسنیک ان
 ق وح بودیا تعزع هقالفا هرکی تیک دی اقتناذسخا هليا ا شامت یتس هشال

 هلک لذب هی هبرکسع فن اوط نیلاوما تالفا هدنر وهظ رفس ایک نامز
 هدنشاب ندن در اکدنزکب وا وبد یی قالفا هی رکسه فئاوط ندیشیا ندفرطره
 تا هیات لره را نالوبهوقو هليا را وادی هل غلوا ادب تصج لا

 ها هل سو یدیشهروشود هش التو شد وشت نیو هنن قرمل وا رغظبو
 قراصم هتفشب ندکدل ردنوک هحفا یلک هنسودنک ید ند هّرلعتاود فرط

 رقف کلم یاینغا هلیا هرد اصم ید نسل اها قالفا كلردبا هناچب یی هی رکسع
 یهدسشناب هغلواهدسر هام دومن هلو )افا تان بودیاز احود هب هفافو

 تردزویکیا نک هک کل لغو فعط هناهجب « دنراقدالشاب هفرفت رک انسخ
 كلغ دوب ايف ىدا غر د هنس هرادا 4 رکسع یر اصءهدل الخ یم هنس
 تدمرب هلبا ارت ینرکب بودی ری هوای یودرا ونڈ مدیا هطفاحم ییالفا
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 یزاغ لربارج کردلک هتداتعسرد دنا رهن نا وفتامر وکهن هیدنلوا تناوو

 هاا یکدتبا تا سنا هلس هو اد اک الوت یجاخ و فارم ي اتشاپ نخ
 رم و لقوا | ترک ال وقت هم هنفز لوا ی زات ت فاو ترهش ت اننا نانلاتا

EEلا لےے یوو له قا ] هدانا لوا ردیک ارواتسا نالوا نوت  

 هرکص ندکد تا لسصح یرون ره نال ىد قار وام هرس ىل والغم |

 ول زب رح هدقدلوا زومآم هل هل زاب هتتم ین اجر ا زد سا كو الوقت

 از ندننفبدلوا ەركە تشیزوک کی اشاپ ناس لبد قلوا زوک ی جاو
 نیسودنک دنا لا ھهم ی هدارا اسآر شاپ نسخ نحهاوا له ان اجرت
 یراقلهد و و ناد و قالفا هتتساا تقولوا یدزشعا یصن قاجع رتا رد

 نیتکلعا رنک رازوب هک بوش بیواوا صوصخ هنب ز هذازکبول راس
 یی اجر نوب امه ناوبدهدعب و نناجرت هن اخ اوبد ۰ دهل اشرت ندنراغلا دک وق
 نادن راکداک هدیا قاقحهسا نسک هغا هد وړو نالوایراقب رط یاهتنمندن تولوا

 e یا را هن ا اوتد هدب ولک ندی رقبا كنغا شوا فارنصر هلیوب
 شهر كم اشاب ۰ نسح هدهسیارتشاوا دندو ترغزوس هنیزوارانف نوت

 دژ ته اشاب + قسح لب ههتشد ندنکیذم هل دید سر هلفوخ ندّنبضخو و

 قدا 1۶ اع ییدلبا عجب هتشاب هدب رخت یاشابولوا یسهد ویو" الفا ||
 تره تشو تص هدانز لا هد رغشه ندنکتدانا ماد شی ا او هزادا لز و کف

 هد دلع )لود دز 0 سه یتودلوا سدو ن زاکیر ورت نالوا سدا

 (6 07 ییدلوا راوکتفو لویقم هدر هح زده كنت مد خ هدرا تبادب ید ۱
 لاتسزاو راذصا هسودنک ندنفرط یرات رح ناخ ادیب ده فدتم ریش هنر
 دلم وب یروص هلحدوا باش دنسفو تبشم هلا نواه ايد دعاعور نالوا نشا ووت

 قاتروامیش هدون و قالسفا 9 هک هوش" زولوا دا زیاو جرد
 نايلس نا طلس المع دادجا تشد یاکی دانا هانا E قدص نی

 نادقب کلم ردشمالنا یر كن رلکب فرطلوا رکو راحت ل را امز ناخ

 رباتسوراشاپ نج یک رس ی اج لیسعم-ا هلفلوا یکه دکمکح كس ید
 نیئوحو یدصتو درط ك ید ندیا وذ تک ۰ کادو هر اا هلا مرلوف

 ید كنس هدنصوص> دادماو یدو عنع ءلردیا قافتنا هدن رها دادما هنس هعلق

 عجب نوعا رها رد ویابه تولطمندنس صوصخوب ىجا كاملا ت اا

 روتاوا ت ناما ااا زولوا كف ریص» هن ره نوسلک روتف هکته هدرکتسع

 همه دیهنج تخت سم وسواس



 اوج هک 1£ به
Eڪک : : :  

 طخ ههطقر هه رکا اراد زس یرات طح ملس ناتطاس ندنعادلوا مرم :

 یقافنآ اسو هلاصم هلباول هیسورادرفنم هد انو مم٥ بو ردنوک نویامه |
 هکیذلاق رولوا ییربدت هلد وب نکا هظخ الم هرکرب یککج هدیا فق |
 اکو ینتابا نان اهر یکیدلنآ نیبعترکسع هنندودحت هیسو ز لار ابسورپ ۱

 لوق هعفذلوا متفرعم هتسیارلبا دارا هنره ول هیسور ید هدنب وکم ییدزا
 هلی اول هسو ز نالوا نعد لصا كم هیلعتلود هدا عرق شهزادوید نوسکلوا ۱

 هنس هل اکم تنس هل اضم هتک زونه هلل روس هدازا اعطق ید ردقوت م

 مرک ارادرمس هلبا نوی امهیودرا ین وکی ع زوقط نوا تامرح ندعلوا تیرشابم |

 هنبرفس وسم ینوکی دی یرکت كمرح ځد ندازواوروبع هشناج قور
 « دنراوج هرس هل تسکا رةش تکرح ها هراس قرهلوا مزاع |

 نوک ع دب تالوا نیرمشت و ی ز وقط كر غصو هنس ار یهد یا عسقاو
 هنسا هک یربققاد مقاو هد وابا تعاتسن ترد هلتکرح ندنراوج هرتسلس |
 ردشعلوا تلصاوم

 قرهلوارادتنا هشماکصساو تن وه كناد حرس هدقدنلوا روع ههو رۆ

 ن دمایشاب نابکسو هلی اربا شاپ نالسراو هب یلک شاپ دجا یراضح هرق
 هنس هظفاسح هوصرح اشاپ د نکی نالوا ترازو لات لاصفن الا دعب

 موح سع نالوا شٌعلوا هرداصمیسایشاو لاوما فا لبا مفر یترازو هثس نکو

 لیعا عشا ق رەنلوااقبا یراز و كب اشاپ دادم هدازاشاب لعیباح یلکناج ۱

 ناعع درکی سبج هخرج نولاسهیودراو دنت ض مرک اک قوس هن اج
 هدن راوج هتسلسس وکی هکیا ءلرفص بونلقرومأع هنس هظفاحم یعقاسیا شاپ |

 بیررق بیقر هترادص ماقد ه دقد لوا تلصاوم هنسار هک رمد یا عقاو

 هنس هدهع هلبالزرع ندنکلرکسهرس نیدوااپ فسوپ قبساردص نانیروک
 ید یکارکسعرسنیدو بونلوا هیجوت قابا دنسوپ هدعب و یغایهس لیدننسوک
 ۱ ۱ رد لق هلاحا هياشاب دم یب رکی

 4۶ یادعاو لتف كکب یاب زوام یس هدوب و قالفا اعات #*

 هفهور هرزوا كا تعزع هنیرفس هیسور حو رشم هجورپ مرکا رادرسا
 لیصافت لا هد رها لوا ندنغوداوا شم هند هدکب ین ان روام ادننا نلف هدنروبه

 ۱ م هدیا ناییلاوحا [
 ندقوقو بارا صعب بولوا ندنن اکے س یس هطا سوراپ لصالاین كي ین بروأم

1 

| 
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 یی رفد نی كج هدیا سنج هلباوقدسم شر و سد هدفا هجوسا شی
 ئچ رقرک !ملوا غراف ندنکنج ولوقسم ءلد هیج دیا رس هلسفح نوع

 هب هے طاص ءق ر هلا ریازب حوساو ایسورپ هسر رپ و نمکىښج هل طس وت اسو رپ
 یلکبو او هنیرا فرط لبابا ناسه لکد نکم الاو مریربو تصخر تفواوا
 نسم هلوا ر داق هباوج زکیرپ هرکصزس هقب هنیرهظفاحم كرار رابسو لیهعاو
 ردت» رز ويولد

 ناه هلرب تغارف ندنس هدام لعسا لو ندنعا قالفاقترا كلذ لع ءانب
 ید یصخ زم هک نولوا رومأم هب هلاکم یدنفا یر هللا دبع باکلا سیر
 ردشُموا ع و رش هنس هرکا ذم كب هکزاتم داوم قرهناوا بلج هغفسور
 لب وب یکی یدلوا تب وعص هد نفوس هنیرزوا نعد هرکس نسسماظف نکل
 لد هنعانخ كن هکراتمررحا نیغلوالکشم ید یزاهراداو لا سما هدراتفو

 ردص هود یکی ا رب وید زرلکب هبل هدوهبب بولیعیصیرلن اج هليا ظننا كنج
 ندنرا او ندن را قدلوا شابا معصت یکیا ج ورخ هنهبلعیم هر اد مظعا

 ما تخ دسنغب دنلوب ظوه ۰ یکج دنا رارفو تدوع لبا هلیسو وب كنب راضمب
 نعب هلت روص ماچاوا مادببقا هدنتعیرا .فیقوت ها زید ن نح لد منھ صم
 یجاح یل السن الوا لر 4 ر وک بسانمقها وا مانق هنی ناهظا ی کک تاکرح

 هرک ہم نوک اق وو لارا هندفرطشرکب هلبا یراونب ارادن رپ كپ نان
 درج قج هنلوا اشنا هن رزوا یره درا هلترتشا اه یرالغوا ناسمعهرف
 يودرا الماک هد ها یذ طشاوا هغ ذب ندنفب دنلوا لاععتم | دهن هشک ی را
 ر دشفلوا تکرح هبوژلبا ردق تعا ییاندیکوکرب هلءا نویابه

 نادر ند هرو ر هد اتنا یییدنلوا تاقوازا شعا لبا هب روض تاکرح هل وغموب

 نالوا داري هلی رلتزاظن كغ ر وب وقف ین ادن ام وف ا سوا ندفرط واو كدرک |
 یطوضخ هکر ات ات دم یا ؛زوقطو رذپماتخ هل اکمقرهنلوا لد کتو رز دا
 ےس (۱۷۹۰ )و ی زوفط فا ا مرغ یس هنس (۱۲۰۵) هلغل وارمکرارق

 هل دامو ابطمآ یرادنس هکر اتم ینوکرازاپ یی نکس كنلولبا یس هب وسیع

 ۱ ردشملوا
 یک هد ولا یو درا ینروصقعاوا او ید هلا هبسو ر هد هر موب

 هس هلا صم هیلعتلود هب یرغوط ندب عوط جد واهبسو روسءاوار وص تو

 یس هکر اثم هڪ

N 
 ا ۸ یس ےب 1

 یاود كنیرغس هیسور هج دام سرد هد هبا شک هدا تیغر و لم راهظا
Cea maجج 3 | تعصح»  
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 ىو و ا دف چر اها اوو زار ندهالا ن زوز

 ۱ یدیا زاردبا یی نع اهدنا کب درب رح اغ توش دوت
 ینلوا موصهو تکرح هنن ر زو ا هیسو ر ناه كر هتل دنا تقورارما طوف

 مرک | رادرتس ند غی دلوا ن زلم یز وشا كپ كاب رای ضح ناخ میلس ناطلس ||
 یدورو كلي رقت انور د رج هنیزیسخأت كب رح ك زدیا دل راهلخا هدیاب وز
 شعب مدقن هلو نامه تناورر اد تیک زا دیسک ربار هلا ضع یغیدلوا تاب

 كنو یدنسشعا تارشا ید : کیم هن هووک رک اتسع هدنزب رهن جی دوا

 هعظقز رفا تاتع هم کا رادرش توایعیصی اح لیلس نایسطلشسهنرز وا

 زن رهن : رک, ادرس ملدطم لیکو من £: هک هل. وش یدیشهردنوک نویامه لوح

 نادنوب نیسهدنا عطق توربو ماقد لوا نوکرب هنسهکر اتم زر دوم

 هدرب رون ویشا دکیدلاق مدزا ينظف 5ك هنو رشت ااا اب تعاشواا

 نیسشم زا وید نکیدتیسا لوپ ندقالفا هرکصزکید ریو تصخر هی هکر اتم ادن ||
 بویلک | نون مدیشعا حرصت هدفوبابه طخ یغیدزاب ادتبایتصوصخ لوب نا

 یسعلیا ابتسورپ لدبا صاحب هدنلحرب لرز هن نی سرازاب هلی وب تونا تود

 وبد ردق وب لاح كج دیا: هدرکسم هدر رخا توزاب قید یدتا روه ظ

 نالیزابزاو د یج اقرب راش زای وا هنیرب رب یک ك نوب ردیشلصفوب نیسشعزا |
 تعاشر نوکرب توبعد زودن وکو هک هد فرطوب نیمار غشو د هرکرب یاش

 4ا e DERD دفتر PS حارا

 یر ولوایش هلی وب یدلوا هست رکسع حف ردوو مکید ردتنا مجو بلح |
 نکا كج هزود ینوریک تونا كن یدیتتسعاروهظ طش وت اتسورپ

 احا نڏري و قوخ ندهللا ی ولوا قربع تاودو ید هلی وب رلامدآ ین 1

 قزات هاوه او یدیلکد ندرشب راندنا تر غر دقو هداتقو مدادحا نمسمزعا

 رانا راز وي هزوکنیزاشیا بویعد شف زا زانم د یزایه-ةفدو مادقاردقو
 لات لات هسک ك رد وب سیم روبی مول ئر كتاف بوقاب هرانایلکد مدآ
 ههللا نیراب نشیهزعد نوسغیک هشوب مل هروکش بارب یراب یدسنلوا فرم
 قو یسناف هروک «نرکتافغ نکل وج مفح هزات هد نشزرپ و باوخ 4
 بوسکل وا نوکر د هس ر لوا لوپ ندقالفا نس کرا مدح ماد نوب نان
 هذن وب رسولفیک هنیرافرطلْیارا لاح یا ىلع نوساوا ندفرطورب بو روش
 قاف دقهاددعج هلبا ح وسآ قرلوا هنهلع ورت ولاسور راک 0 ڙدع

 # لا $

 ی



 سطاخ آره ندنعبدلوا كعد تکرحر هنفالخو سیکھ كفافتا مکح یشعبا 3

 یتیدلوب هطدار یسوکرابنع هک هنحرک او یدمهدیا تعنع هدوصقم باج ۱ :

 | فارق اینو, ندنغیدلوا هلبا دنسا هنق افت كنلارق اینورپ یسقا رایتخانراصم ||

REPREن  

 ندنفیدلوا كح هداتکرح هرز واک یارفایسورپا رد هن اغلب لنڪا ۱

 هو تکرخ وزو بس یوا یود زا یر ر ما لبه کا د

 هلیب برح ناللسعا لکد هپ زا, نکیآ هرزواراظتنا هنتکرح كفل ارق اسو وپ |
 با توعد هلص ءار دیا هفاخا نب وا هک هلبس لارا هیارکسه وف درجو كودیعا |

 رخ انس ةمانقدصت كقاذتا هدهاعم يدلنا دفع هلبا هنلعتاودو افتبک |

 زار هلبرمخ ةطاصمو هکر انتم ارخوم نکیشلما هابنشنارابغ ت اربا هب یهاشداپ |
 هد هس كلوا یداب دن_یامدزا زاربعا:ول هجرك ایلیا لاسرای همان صد ۱

 الاح ردا تکرح ها عادبنا هنیأر كنلارق اینسورپ نوپامهیودرا هلیروصو |

 اوج ^8

 نت راتقو هد سوا هم موا موحش دنب رزوا هسور ریخت الب یبکح |

 لکشمیصوصخ یعف كی رقو مالغا اردن و یژوا هنسوپ ندنغیدلوا |
 دیلعتلود نوا راهب لوا تیم هنفح هلاق هی ها هنس عیطلاب ین هدام عرق نیعذوا |
 هوب كن هیلعتلود قحا ردلوغشم هلا ه_یسح تاکرادت ارم وارب ندیدم ۱

 هسح ول یی هدا ارحا یافتا فارس ها بزح نال عا هب هن سور چد |

 افتکا هلبسس هاراهپ رکن ثوق نکلاب ید هپ هبسور یکی کیدتیاهبولهچ# |
 قعاللوف هر وک اک | یشیا ید هیطتلود هدب ونلس یسار ود هد يما لوا یکج هیلی |
 عقاولا ین موقع ريغ س هدقدنلو اهذافا ندنفرط ید فا سر وید ردیاب اجلا |
 ۱ یلارق اسو رپ رار هلبا یاربعا ییکح هک مزال اے لیپ هد اأ لوایسار ول |

 تارعبعت یک ك عد ر دبا یس هبنرم یجبوهدارچ |یتفاضغنا نالوا هلا هیلعتلود

 هن سوپ كنلارقایسو رپ ه ییا ید فا سدر و ندنکیدتارادتنا هباوج هلبا هم |
 ریفس هعک د نسا قلا مییبص دوو رب زاد هنکج هديا ت رح نالدعا هب هیسور
 ندنکیدلک هديا دارا همه تارابع نامه هرژوایمامولید “داق هيلا یوم |

 ردشمام دنا تحارص رپ ندول ایسو رپ هدیاب وب تلی دعم |
 ندنعا الف | هدلاح ینیدلوا يم زلم لولس نا طاس یکنج هبسوز لصاخلا |

e ran 

 لوي ندنیاقالفا هکوبلاح بوکرانوکی بخ رپ هلبا ټاثحابم نصب یک ك مسا لوپ |
 رک اسع یاجرودرا هلپ هسلوا قج هلب راو هنیر زوا هیسور هلړتقو هدپ ولیړپو
 كب رح مانا راه اهب هل وقموب بویم هنکب هدکی یلاح شور ارذظن هنخلزمسماطغ
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 نوا و
 س

 ا E enî ند کوکر, هیالسارک ابیع وا الخ توپ |

 لح او هنوط ها زالوا هو ینالفا كنوله سم هدرخالوا هرزوا كم"

 ددعنم ااطخ همرک ارادرسنوصسارپ و ماتظنهب هکراثم هبط یا اطيل

 هب هکراتم هدعاق تز وص وب هسفدباوا هد افا هي یز ل موق رم یسبعلیاابسو زب
 تفیلکت هپ ول د یس هدامیضارا لخت هک دلوب ماذتن هل اص م بواوا فان
 ندنعاقالفا هب ةا او ولدعک ار ززالوا دعم ید هتنلوا نه هنلوآ

 هرزوا كع رکنا ندفرط ییدتبا یدولهیسو و هجوم ید ولو

 یلاتاقالفا eb !شعا فرح ناللعا ها ماه اولو سا لپ

 قلوا + اکهکرعم نکیا مزال ی اق ف زط یو هناکیب كد هب هن اص م لها ماتخ
 هثیحایم ا هوا فیلکسب ماخ هل د ول هب وله ےک لصاح | رولکمزال ۱

 هلایومو شل دیا زاها هدوه ب لهجو وب رانوک ی اخ بولایعوح هراس حوا

 فوض لر ږی مکح ي كنس هدهاعم شابنشد ر نکرواک هغی رط نیدو یزوا :

 هباتشاپ فسوب هجوق یب اسم ردص یزکسعرسیباج نی دو کرک یکج هلکمزال ||
 هد لاح یفی دلو !شانا هد افا دنسس هدرکسس مس نالو هد فر ظوثزاف کو[

 هداج ت اغلق شاب ف سوی بلا زام هرکص ند ت کر ج هفرطو رت ندندوا|
 كنسودنکد رج نکیا ر داق هنعنمراوآهع# هدقدنوط مقوم هلیارا نهازکسع را در "
 7۷ ا ةا یدمش راسها لوا هدن ددص تانک فید هیت هببص لو هیسلب

 هدلح یییدلوا فرطره هنا( یمکح كن هکراتف. .قح هنلوا کرام هرز روانلوا

 هن امرغسم ی قارا هااورارما هدرا ندو كن زند e ردعلاو

 کیش دارا قفج دنفوط هش اات كيابشورپ هن سوا زا بلوا هد ااو فیلکب |[
 یود زا هنسیودنکی رام | کله هت امل كيا شاب يس و ید ندفرطور |[

 ینداوح سس a داوا مدعم ندنلوصو لئیربخ رک رام فرق نواه

 فوت : هد راغقوم یرافد لو یزک اسع فرطر 0 هرکص ندنو اما رولوا تبجوم

 ردشلشا و وات تدمر ید هلبا هثح أم ول لر هل رو تاوج وید زدنآ ب باا كا

 كن هیلعتاود بونلوا اکیا دفع هليا ىر ول هيلا یوم جد د

 یصالصحسا كع رق یدارح ندرابیتخا ینج هلا ولهیسور نالوایسل ون ضد

EPR ET SEتاسرتو هب وف ت رادنهد هکر ابم هنسوشا هيلع ءان  

 ایسور معم هدداع سرد ۰ نکا كح هدا مو ه دن رزوا ول هي سود هلی وج

 # كلبا #

 رو کذمصوصخ هکویلاحو ندنکیذاکلب روی لانراو رادصا رلنوپامه طخ
 [ ۳ س
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 هره ۳ خاتا ر ییعپ (سابتشد ر ) ندنن افاضم یکم ايسوزو بنا |

 ۲ خر یرلصخ سم هزیلک ناو كنلف قره لوا لاشراراصخ ره ندنیفرظ ۱

 هنس ( ۲۰۸ ) وبتشا «دننیب یراتلود ابیسنوزپو هچک هدلاح یرلفدلو !(سلجماب |
 هدنسیدی یهرکب كن زوقیم هب وسع نم (۱۷۹۰ ) یی هدنرخاوایس هب رج |
 هلبا هیلع-و د هدننو رذ توتلوا مفتت همان دهع هعاطدر ی وتحت هدیدع طور ۱

 لبق ید یضوصخ هسکاصم هدنییعع یرهناوا دص هکر اثم هدنتدب لود هس ری |

 لاخدا هرزواقلو ساسایطرمش قملوا طبر هرز وا لا تیز وار ۱
 لاسفتشا هپ هس رح تاکوادت هدن وياه یو درا قاس لاونعرب غل واشعلوا |

 ہک ت خادنا لے لغ # رد هنهک نیر د اک ان دض اق تیپ 29 نکیا هد-قعلوا |
 ینوک ی تلا كنها یذ یس هنس (۲۰۸ ) وبشا هر زوا ی وهغم ارج للا |
 دو رولا ویا هه یو درا هلباروهظ ندسنفرط ندو ی زول یسځلپا السو رب |

 نالوا رظتتم كفایفنا نالوا دقمنم هدننیب قلود ایتسورپ هل هیاعنلو د هج دقا ||
 نانلوا دده دنر لب یروطاریا هعکو یارفاسورپ ریاربهلبس همانقیدصت |
 یس هام نزول هسک هلا هنلعتاود هدهبج وم یم هدهاعمشامنشب ورک دلا فااس |

 بور وتک همان داسععا راد هن ةو داوا صخ رم ك موق مرقم هنس هااکما
 هد هن راغوب و دز یب هبلعتلود تلاع یکدلبا الیئسا هدنساننا برحوب یلود هک

 هلنا هملعتاود طقفو كا دی فک ندشواعم هب هب سور قردل وا فراط یا الماک |

 ها ط مش قل اق ناما هدندب وا سم یس هعلق نیت وخ كد هنس هطاصم تاولهیسو ر

 هلک ر وج هلص لوق یروطاریغا هلیسم بارا هبربسچ توقلارقایسورپ |
 کو دبا نتعلوا اما هموق ع هده اعم هرزوا لاونم لوا هدلحم مان سانس ر

 واوفسم رارکنت کد یاش یخد یماسقبا قز هلو | تناما 4م هجولوا كنيتوخو |
 ید تروص ید یم سان هنو ر تولوا یه هس هظحالم ردیا اليسا

۱۰4 
 ۵ س ا

 ناس ین دلو نماض كنلارف اسو رپ هنفج ۵ ناوا در كب هموق رح هعاق هدقداوا

 لر هیلمتلود هد هسا شعب لب ید یسار و ماظن هد د هکر اته نايه هرکصذدکد با ۱

 هنب رزوا هبنسور هلموق راو یسیاصا د صوم ندنسس هطحاصو 9 ری

 هنفرط کوک رپ نوی اه یودرا هکنوخ هدل اخ یییدلوا یم هدام كنلوپ ۱

 ندنر نوا هرتبنلس هلا تدوفو رو یه هفرطو ب رارکس نددعن دنلو ست ۱

 هجو هنبسون ردبا رو ېه راتفو هليا روبه یرهنهنوط هعفدیکنا هسلد. کج
 | بواطم هسیاوب بولکمزال یتدوع كرکسع هیرا-حالب نکیش!روک ت اکرادن |

E) 



 سابثشب ر

 ی ۹ ده اعم

be f 4. 9 هه 

 راردیا E 3 یرھک:ادنبا ويد یقوح یرکسع رک وحزید ؛لراب اع ید
 وبشا دسءاع ءان رلیدلوا زماراب هسشیا هل بسا وا لح ی اماظن رلفاحوا نکیآ

 "هدارا هنناماظن حالصا كرل_ةاجوا هدنطساوا كنلاوش یسهنس تردزویکیا

 طخ هعطقر هیاشاپ نسح فیرش مرک | ارادرس راد اکو تؤدا قلعت تنس

 یرانوناق یکسا كغ و ا نولیزوس لاسراورادیصا نویامه

 شل زوبیناماظن رتکا «لرلنوب دل و ریندنویاه سولح یصوصخ قوا ابحا
 تیافک هیربم لاوما هی راحاوم بولوبدیازت نوکب کب نوک یرهسوپ هل جزا
 دعب اف نیدزویف یک ی شرب هنبرللا كنارفن مک ا انه عد یدراود هحرد كح هيا

 .ضعب یک قهالناص بول هیمو و قار رل تون اق یکسا كراقاحوا

 یرلنازف نکیا هدراس ته راب رم کی عدقزاو ردشوا ح رداناصوو تاهش

 || ری دپللخ یرلماظد هزار بش م ی نکیارراو هنپ راق انا یرلابر وچ بویانیق
 رارف ندودرا برد هلتهج یراقدلاق حانحو چا بولوا هاب مه هرلنا هلفلوا
 هدعملایذ نوا عون هر اعر امد رس اک وب هلععلوا عاعسا یرلقدلوا هدکعا

 تر وب ایه ی ودرا هدعب هشت لاسرا نوباهه طخ دد اناس هدنرخآوا

 یراوس کا چ وراپ ایکس د وانزا های رکو یر کدو دنر ورم هنسا ره کوکر
 تولوالفد یرکسع هداس ی رهکب کو لاح اولا نییامه ع وع یرلفدلوا

 هدا ید یرکسع نایکسو ندنغیداوا ین الخ كعدق نون اق یرالوا راوس هنا
 كني اچ چ ندنکو دیا ناتعم فالخ یرللوا یراوس قره وا ك رکسع
 رادرس هد ها یذ لالخ نوا یرالوا هداب *لرهلیر وک هفرطو رب یراتآ
 هدن رج ماکنه هددهسلا شال روس لاسراو رادصا نوا« ظخ اب اطحخ همرک |

 حالسا چو اک ددنیا اج فید كنز روک یس دنیا یکی
 ردخیلف ضل وع هار كم رک ارادرس تیفک هرزواقافا هن رلماظد

 هلا لاځزاد نس هعدق تاماظذ ك هبرکسع فناوط راسو كنب رصکب ل طاح ا

 لال فتا لاحرب هر و نوش نوش هد هسا لکد د یا تشاو تدا جا

 حالسصا هبترمنکم ندنفح هيل وار اج هل سهجورب یندیراملغار هرزوا

 یدیشهلوا ترشابم هپ هب رح تاکرادت هلیرالاح
 هلبقوس زكى سع ولتناک هراد ودح هر زوآ ی 0ا لیص ت ا هدا ىلا ارق ایسورپ

 (ودل وب ول ) دیدج روطاریا هدلاح یتیدلواهدکشا دیدهن فرط هیسو رو هک
PEEهندودح ہے هل سمر وک ند را یهطاصم ارظن هلاحو  

۳۳ 
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 هل.تفو قرهلوا ع هکلرو دانا ارد a دان اوف ندنغدلازا تاغ :

 3 سم £ ۱ : درد لک شم | تمواعم ها رلنا هد داوا ی را واوا هلو زرا تداهش ۱

Feeوب موج  

 تحار هر ز وا یرلب واطهرا بجا. ولوط هدنوبا به روس هدنرصع ثلا دج |

 هرکرب بونلوا قانسا هنیزتفد لوف هلیس ه دعاسم شاپ میهارب لوتعم نوساوب
 هلبا سان لفاسسا هرضاع غاحوا لردیا تبارس ید هراس خلک للخ هماظن

 چد هناوذ روناط ماظتوروایب نوناق هدنس هعقو چ وا قرف هلدسح قلوط

 ۱ كن افشا هيام هدنراسولح ك رایرضح لوا دوم ناطاس لره اک تردن

 | شاروس هنجرخ رار هل رانا ځد راف سکر اراب و هانکب دهن هدنسهربص یعا دعا
 هنکو دیا شاوا فلت یسلبخر ك راناوا یرهکب اےک ید هدنرف س نارباو
 مولعم کر ه لر هلک تردن نوت نوت هرلنلس )لب تیاعز هننوئاق ۱ رلداحوا قم

 تداع هج هدرا دحرس لصا نعو ید_لبا بسک یتروص نالوا یدوهشمو
 دابا دعس اشاپ هاربا لوتفم بولوا ق وج كپرا هسک قوام هب رح هل فلوا

 دیادعا هللا انا یرلتیکب نالوا نیشذ دحرس هلوةموب قر هل وا الم هتفوذ
 ماذعاراهسکر ارات ےھت هل رەب اماندا ید هد هباتسا فسا ن دکد تنا قلتسود

 یراغا یرصکب هدسعب یدلاق مدا یرا شيا بونود هتروع یس هل هلغعلوا
 رهماتسا بودنا تضن ها ها یرلطباض درناو تولوا نصن هلتوشز
 دسقا یدب لصانع ندناد الشات هخاداص بوذا ا هدیطو وک اعد ههنا

 هدنراتب هلردنیک لا شوخ ندارزو هصعز یریصکی نالوا كل اف ةن هعاسا

 هلبا توشر قاقحعسا الب نکرا ردنا د اقتعا ییرولوا تبانع هلو ندا ین
 اهدو رشیمرکم روا هعقدةبح بحاوم هرالحم نالوا یذوفنو هتلاجر وقرلناوا ا6ا
 نیو هلروصو رلددلوآرد,از اہ ییزلتمه نسح هلا لاتسرا فوت هدابز

 لاخر هتسیا را هقاسا یراکدلیارا فا بود اق راتکب ق ھ ای روک
 ندرابتع!تولود هرس هفولع لو وکه دنر اراک تمد خر کس ,ضاقو هدنرارا دهقوح

 توس رل هر اب كرد لک سم هدنس وش راق نعد لصالاقو یدلوا طقاس

 هدن رل هل وعم راکتمهد.خ یاق چ وا كل هود ییودلوا ئال ام ه دب و ریدنوط نغالاو

 قدوا راکتمدخ هدزب یکشاک دل ر هلکروتف هنس دفن اط ی رگ کات روک

 یهکشا بولوا یس هیموب دعاقت نوتب ی رادماسا یعا هدنروصوبرایدالشاب هکید

 وانام یراصن لولمو ید لوا ر ولک نارک هبیربم حد كمرپ و هفولع

 هدنرززفس جم بواوا یرکسع یرصکب ی زلکدلک ه دبا فارتعا ی رلتع اھ |



Farق ۸  

  Aو  pnلز وکو یدرد كنس ه دعفلاید 1

 أ هدقدنلو | تلصاوم ەھ “ور هلر تکرح ندنسار نوش فو ہیرا هعج

 یرلفاجوا راده سو ءابس قر هنلوابصن رظان هللا دع هداز یب هما غوط |
 نذنس هظفاح یعقاسبا شاپ ناعع درکو تولیغارب هدمصمور هلبا فیرشیاول

 رک ابسع هباراقاق بونلوا بصن یسبج هخرچ نوبامه یودرا هلپا بلج
 نالوا شعلوارفح هدنخراخ یک وکر هدقناسرفسو راما هفرط وشراق هروصزم

 یراوس هنح راخو هدا هنو رد قرهنلوا ر اذا هنر به طع كني راق دنخ سرم

 ااموع رک ا یا ا او تود یو داپ یک ابیع
 یاس ناک یومرا سد مرک ا رادربس هل | كرت دقه سو ر لاقناو لاجا

 هب هس رحتاکرح هرکص ندکدلنا لوزن هنسهيحو روغ هقرط وشراق باهصنالار

 تست

 هدنفرط شرکب یسودرا لوی كن هک هکن وجو علوا ترش ابم هراتروشمواد

 دوحوم ی ا دیک «فرفرر ید هدنراوشراف ناقروطو یونشز تولوا
 هلفاذاعم هدب وديا ت OE FEN | هلا نواه یودرا مرک ارا درسندنخ داوا

 ییعوط هب کوکرب ید هب رکسع ۰ هسفرف یداون هج ردع یکیدلک مزال تعحر

 لکشم لاح هسیا رار ولوا قج هلا نس هقرا كیویامه یودرا هلبا موعهو تکرح
 رکسع سر, و تماقا هدنراسزم یک وکر هلرکسع رادقعر مرک ارادرس و د رواوا

 هر زوا ا تکرح هی ر زوا وله ڪک هلبا هدایپ و یراوس ر اس قرهناوا بصن
 ۱ ۱ ردشعله ترش ابم * کیا

 راوس بودیا ارادت ناویح ررب ی رنک تاثیرات ایکس دوانرا هلیارلب رکاب ا

 هرژوا یراق ماظد كلي رھ FRE ن و ا ب كيودرا هلب رللوا

 یرارفتسا كن هب نیز ج تنامالمد دل رک هدهسیآ شاسااح هنصوصخ یرللوا هدا

 ردیراک شیاساورضح ماا یراخداو ءلرادت بدی تامزاولو باسا لر کو

 ی اهرادت كرفس ماکنه لر هلس ردقن ارک یس هة قدره رطح ماا دیلع ءان

 و ندر هنس هح وب اما ردپ رات الا حودع را وش وب هدونس لولم كهروک

 1 ندنغب دمهلوا لباقى احا نامههدنسا ار یکوکوب تب رک ع ما نالوا لتحم

 هنن اعد هل اد اعع هدر "یلرافم بو: RAE سحر نوایه یودرا

 یدرونلوا فوخ ندنعوقو هدراب هردانر یک یوغ زوب هزون ۱

 یرلقدبل وب هد رگ هظااز و مل ددا e| هدلیاوا کود كيدج ادب واج

 ناطلتس ۰ نکیا E SES ۳ و هباعرت را وطا نالک هلوا مقاو« داش

 4 دج 8



 هوم هک VY دو

 لیعاتساو هغمردلاق ادعا ندنادغب و قالفا ندقلارا هلن را وا ر ظنا

 للبى رلي ومن مزاول كنپرابناج هنس ویو شدنویراو نالوا هدقلاراو نيدو و
 ۱ یس مهر وکر دکو وب یبحاص لرد نیس هديا بربع هموڪش ه هرلنعس د ندف رطره

 وح تانج 57 هدو تع اطا و ی رد هل هات ماعد ےہ :

 قیقوتلا را ۰ نو مدلبآ ت تب : اما

 ۳ رو ره هب کوکر ر ندناو هغو ر نادنس اردک ق كروبامه یودرا #۷

 لی ونامه ی ودرا هدعب و یییدلوا ی یا وله اقاعتمو یروہعو 3

 < ت ذکر حب هاد ا هرتسلس ندناو یدوع هغ“ ور و ۱

 هداننا ییدلیا تا و ارك عج ردق نوک ز وغط ش 2 | نوپاره یودرا

 چو 0 سس e هیدزوا ee لذ نر و بک

 هدلزانمو ِ ها تا 3 ۳9 E اسا

 اسو دنس هغوو ی هسا شکلو ۱ وا بار یدر ا ندا اقا

 یتشهاوخو قوش نانع كسکر ه یرالوا رهظم هم انغو رعظم كن هیمالسا
 تس رفو تاهاتسمو قرط ت سد د روھ د حر مر رک ارادرسو هل اما هابرفس هک

 هنسدناج قو ز یرلیعف انوق لرد مر قرطوا هلبسح تاهجو توس
 ( هلن لیع لکو نف تمعاداف )ەد روما ع اغ هلل ون هک وملاح ردشلا هداعا

 نولت هد هس نج تاک فک لصوص > بولک مزال تا هدشنو مک هرزوا یولدم

 رطح تحوع تا لند هه د 5 س نار وه قر هلوا ضم تاغ دد راو

 نالوا مفاو هد که کرب كرو ھےگ E لنت ةدلوار الو یتیدلوا

 كل هنس ید هلن رکن دریا لوبق مایتلا هليا لاح هکد یرامارهن

 كنسودنک ییلفغ كمرکا راذرس" نکیا رولت هل وا فر طر ی هلناغ كفر 4

 سهل وا یار هل بعد من اوه نایت رکس ء فاوط ته

 زدرلیشعا ناس س نیحر وم صحا ولد چپ یقه دمادن نده کش نوت

 هتسلوا ولوقو ےل ع ظاتم اهد كنس ودراو ییئراهع اهد كن راطباص هسور هله

 كنسودرا مرک ارا درس ه دب وئلوا ها . لبا ی فرط هک ار اچو

 | هک مرک ارادرس قحا یدیا ندنحصمو لاح مزال کرح ه تر
 فتاوط هلیس ادوس كا تبض EK یکاش اپ فسوب هجوق هدنفرط

venرد رک او اون تکر اراشا او تك  
Eامین ںی ا ۳ ٠ لا  



 ۱ هو 1 دهم
ETE ENRهنآ دع ی راب رهش راد رس ید هف کا ناو رش دود  

 لاسرا توی امه طخ یواح یل الغتساو فیس عص رمو لر و ڪر وعس هللا اغا

 هیاشاپ نسح یزاف موح اغا نیسح رادق وج شاب نیفلوا شر وی
 یک ین دلوا لالا هقرع هلبا هن اکل امو دقن بوروت وڪص نوباسبه طخ

 یقروصرب كروک ذم نواه طخ ی ذلوا شار اق هرکو یجداغا هللا دع
 رونلوارب رت هدریز

 < نویابه طخ تروض
 نیس اش اپ نسح فیش ےلع تق ا دص قلط» لیکوو یظع ارزو هکنس

 مولعم هرکصندک ابا مارک او فیطلت هلم هلارواد م الا تمالس مالس یتس

 لولح اشاپ نسح لریارح قباسردص كفلس هکنوسلوا كموزلم تقادص

 لفاع و قداص هی ایلع ترادص ماقم بولوا اب راد مزاع هل ساعسم لجا
 تساک رز ورب ندتیجو تربغ باعا لماش ینطلس م اهم یتاردو تناطفو
 رادرس میظع ماو یبصن هترادص ماقم هلا م هن اکوام نواه رهم لرم“
 فاصوا هدن راتب ما-ظع یارزو نسو مزال یضی وفن هنثیلها شود تانیمرک |

 ندغ ا6ولم هحبص 4-4 رقو باتا نس ءان هکغددلوا قدصام كن هروکذم
 نوعا نالعا يکل القتسا لاک هلکیلوا فیطلت هلا نرادصن واسه ر هم

 فاک الا چا ناساورو را ت سمو وا تیر هتشخود هرسارس
 مهناکولم ناسحا یناطلس ریدنودسعریشع عضم هضبقرب ن دم هناهابش
 تاششت هلفملوا لاسرا هلل وق اغا رادحلس ر ومأم هنغلتو لاصبا بولوا
 || درحاف تعلخو لابقتسا هلبا لاجتاو عظعت تاوطخ ی هاو مسخ تاناغ مراکم

 نام دش ی هناروادمظن قربرشعتو تق ادص شود روی ز ین اهاش

 یلکو زج «رکصن دک د لبا تاودو رع ماود ی اعد هیدأت هلبا هل جو تج
 تردقم قرص هيه رفسو یرال اسس هیسج یوطخو تنطلس م اهم هفاک
 ع وهم لصاح او هراس مزاولو هرمخذورکسعو هني رل هپ وقنو ماظن ار دحرسو
 نوعو هلاک او هیدن یس هلج ق ره اوا ناصقن هدنبرب كت هبرفس باسا

 یرالکنتورهق لراس د ندفرطره ه د هکر ایم هنسوب هليا نیرصانلاربخ تیانعو
 یراتلود ابسورپ و ج وسا نال وا تم هلبا ةتيلعنلو دو هل اځ کسا یس همزال

 هل فرص مادقاو توق ید ندفرطور هل رللوا هدماد_قا ه هپ راح هلیارلنشد |

 هزعدم اغ مری د ولهلو هفلوا قفومهن امد خ بحوم تیل اغ كم هیلعتود
 اک بد ته تا سه

 ٩6 رظانم و



4 (10 
 | ناه هر دود اھ ات 1 5 دو وم راو

 | ردق ك ترد ییدلس هداك ا اسع نالوا هدکشا دراوتندفارطا
 نمد هد هسا شانا قوس ه- دن اح ق ھور ی.یراوس ردق كب هلا هدایپ

 ناشار و زا ود اهدا کشک نوابه یودرا ند :غیدلوا ولتیاک

 قوا لصاو هنولابه یودرا یربا ترس رخ کب هقناس تیرغظم نکیا
 هد هموق ړه هک عم هد وص ییدد_لوا ترسم نالعا هلب رلکلنش 3

 تاوادم هنب رل ورح و تافاکم هر وک هنب رلتر غ كب هبمالسا رک اعنا

 کوکر هحدقا هد فدراو هدشدو رالی س دا را

 ی رەزا «ارهروکت اذلا ی او ردق زویحوا نالوا شلوارارما ندنفرط

 راش هب رب رهو كءهردتنا ل راد هبرشاو هبعطا بس امو قهردرابص |

 لاص تا نب رات رو رمو تح اسا باسا ال كمرب و را هبطعو
 ترازو هيا شاپ هللاد بع هللا رو مه هنفرط یوترب نوک ماربب هرکسف نیک دتا
 اتطعا یس هیاپ قلر وخا رمما لوب ی دفا د۳ یردارب ی دنکو

 راسو هرلاز رمو نا طلس نانلوپ «دتنیعم هللا ناطاس یارک رکجو ||
 ناسحا رلذعاخو رەي طور اکلح در هر کن ف تارو نا طیاضو اسور

 هد 'راو صا نیر ورم ك رحم نالکم رال ید گر )9 تودا اکو

 د ۲ یصشب تالاوشو تد وعو ر وع هفرط قکور 2 ندکدشتنا

 بوطنانلا هدیکو کرب .هدکدننا تلصاوم هنسارعص نمش نالوا نوب ابه هک ودرا
 ناق هر وطو هلق « داناوب رکو ندهم وفرح هکر ەم رک هی رام رب ران واهو
 شاپ رارح ییارسا نا لا دنر هراحخ ل و 7 هدنرلف رط هریو

 لازا هتد اع ترد هليا لاع ر دص غالوق هرق نالوا یسادضک و ق
 ا

 ید یروطارتعا هع* هلاراعو ك هضراع ه کص ند ههقو وب هد کرا فصاو
 هامدنح ند هعقو وب اف و كر وط ارعا هد هسا ررع ولد ید شا تافو

 نانو رولا ین دا شاو نا ا ف 3 2

 ر ولو! كعد شمالك | 3 ؟ یی ولو ین شا

 عج هدیسر هرزوا قوا دع یالابر ك ]9

 یک د امام یا رک رازی اد تم دوو
 ناسحا كلج هعطق رپ هللا نونلا قاشورغ كن رح وا هرزوا قلوا هن اهاش ||

 ۳۳0۵ : ۹ ر .



 سس

C4 Fawوب }  

 هک ت قو ی راک د تبا ںوترت یر اک ذا شی و ر وب هلیا برق هه لف كردار س

Nرک اسع هڪ دوم ندرمصع توو یدبا نوک یھشب نر , کلفت و  

 هشت اوبح شا توغو مف دي ونو ترمن روهظ ادب هک یرب ند هیمالسا
 جاقرب نالکه نی رزوا هدق دقیح هرمشط ندق د دخ هعلق نوصکر ادت فاع
 هنیدادما یک چ ارب ند هیمالسا رکا ع نر وکن د هع ییکیدتیا هلباقم هنعشد

 ندقرطو رب هک دلک ارت ضع هلن ها ید ن درول ونک هل رلغیک

 قد هراو بولاغوچ ماحدزاو موخه ندیفرط هلتر وص وو بوللوا هلباقم هنب
 یراتربعو تج قو رع كن هیمالسا.رک اسعناناوب هدهءلق نو رد هلکمومب اغوغ
 نعد ندروغوارب هلا داتشک ی راومق هتصلق شبط نامه ردا تکخرح

 بودیارا مما ند تاد ییادعا ردق ك یکیارپ هد هلسجنر و موجه هرز وا
 قر هوا لادجو كج هب هقب هقیردق تعاس شب تردهر ز وا لاحوب
 كرلشرنم کهدنفرط هنوط راول هضم هل رقنرب هیمالسا رک اسع زد ز ویلا شب

 شا هطاخا ی ی وکرب رادامار اد لے دیا طی یسڑم بوک ہنس هقرا

 هدنشوراو یکو کرب نولوا یراط تبشخو فوخ ةن رار کھ یکهدرلسزم نالوا

 ناب اتش هرارف ن در وغوارپ جد یرکاسع هسک نالوا شلاط هیافصو قوذ

 تا٣ رک او نب راهاکرخو ههخ قر هلوا منع نونب نوت رول هه رللوا
 تامزاول یرلق داوا شلیا ءلرادت نرو شب وز وډ هلبر هربسجتو بولو
 تعاند ترد چوا هلبکود هلب رمفو هه ةشودو رارف هبا كر نب رل هاش

 توال وط یب را ودنک هل دص طظفحو رارقت سا «دنرلغای هبط ن اکہ دو رلیا

 لاسعاو رب ندتعاس چاقرب ید هیمالسا رکاسع هدنرلکدتبا رادتنا هت اماککسا

 ه رب تعا هیرصنوزوفو ندنراشدلوا ناوتو بتاتی هليا نان سو فیس

 ردا تدوع هد ت٤ تعراسم هرادهش نود

 بوط ردق قرف هقشب ندقدلوا یتافلت ردق كب شب زا ول هک هرکوب

 هیمال سا رک اع ی را هناخ هجو تابه ولبلکو نواه ردو نواو

 ارظد هننا لر لرلتا هلع وا لب دا رشا ی د ردو كيو شمک هلا

 ۰ ردح مهم هدح راون صعب یتلدلوا لاو لقا مالبسا لهایادهش

 هدکدترا عاعحا یی رلک دتا هرم ا ی نکوکرب لرا ول ده هنساا مرکز ادرس

 | یرهکب ندنکدعا عمجز ونھ یس هبت رک و كنون اھ ی ودرا ۵ وج

 یک يجد لرلتا توبوا علاب هلک ییایغوج دل رکسع هداسن هدنغاخ وا

 ۰ ٭ بسک $



Herf, ۲۹۳ Fee 

 نکم كنه اصم قجهناوا دفع ندنکسالکهلوا هر وک هنب رادنقاو ثوف
 یا قالفا هساا ز اوا 2 نوحهسلوا 3۶ اتم هود هد ےک هب سه

 ا زا و ییسهیعلق کوکر, هرزوا قلا هفرصن الماق

 یکو کر رب ید یراسیضع» ندز ولق الفا نالوا لث ام هے فرط وا ہے توشود

 یرکاسع هج یخدرانا راو هیهالسا رکاسع ردقز ویشب كب هدنس هعلق

 راذ کک هنفرط قع ور هلیاروبع یب هنوطو كلرت ی ه-هاف یکیکیدنروک
 ندشرکب غروب وف سنر هلی را قیوشتوید رده انشا ی یرلکچ ہدا

 هدکذ ساک هلحم بب رق هي یک وکر نوک ی ملا نوا كفب نش ناضمر هلتکرح
 هداز شواح نارمرام نا دلو هد هطداح ما نوکسمنلوا ملساو هل كن دعاو

 و ۰ے اطلس یارک دج کنج هلبا اتش اپ هللادبع |

 ناھ عرووق سار كح دیا باوح در هلبا یوس عاتفص + : ارایخدرلنا

 اشاپ هللا دبع هدکد تیا شی و ر وپ هنشو راو هرز وا كمربک هب هعلق هلی ز وت ین
 هدنفارطا كن هعلقادنا نوح كمافيا سست ادعا ناطلس یارک رکتح هللا

 زادتا ه کنج لوصا بیر هرکص ندکدتیا قارحا ی هتشبا نالوا
 ردرلتثعا

 ندشعلا تولوا رد كس ..قره ۵ رک اس نالوا یار قرون و رکو

 هد هوار وطسم هد راوت ضع یییدلوا دوحوم یر هرم و نوو
 هد اصل ضعب ناسوا لاسراو دقت : ندییظعارذص قرط هزوامه تاکر
 ارخوم نا تولواردق ك نفر کی نوک ات هے نالک نیر زوا یکو کرب

 f اغ یداک ید یرادادما ردق كب ىلا

 هدهاشم ندنفرط قهدور ینیدسلوا ترشاب بانه هکتح هدیک وکرب هل هجو ول

 یدیشا د ھ دہ یزدار ملظعاردص ن ت الوب هد_عکسور ¡ نابه هدودنلوا

 هدر وص وپ بودیا عام لذب هی هناما هلب زا یحازکسع هنفرط کوکرب ی رد
 هلکعا مزج عروبوق خج هرم هلو رفط هلقامالّوق هنر ریخت كل هعاو

 رار هعدص) 3 هلا هربجو توط لاردا ز ةد را سرمو هناط ه دنفا رطا نامه

 زیب و طه راه پب تارک انا ےک رول عن هذ دوب هت شا بور و
 هدعاریدغاب هرجو هلک هنر زواراول هم ٤ ید ندهطا یهدنناج قب وګ ور طعف ۱

 یوم ندعوا EN هرچو یو رد نه هنر وصوب بویفوا ر وتصف ۱



Feو 4 )۳  

 ناشو مان ردتیمو 9 یاب ندنس ردنف قمزاب نامرفو كمردنوک

 یون ینا لیکولا عنو هللاا نیسم رسا نا جر یاضر لنض#و

 ا زا رتدنا لساکت هدتشدر وماورانلوا بیس هرلتلاحوپ م رکا هل ملت 3

 ٣ن راشیا ندفرطرپ رانش دو نم هزاتر وق نس هقب ندلا هسلوا ید مدالوا
 رویدنا e ج وساولايسو رپ هت شا مه هدنربح الا هسذا مسو هدکمزوک

 یزسو یندنیک هن رز وا اسو رپ وخ كني رارکسع نالوا هدفرطوا كراتفْسد
 هے لوا تمه یدا ردشلوا قة هدمدنع یودنارکسع قزح نادوقروف
 هربخذ تویلاق لث احهد هرا هللاولهلو ر وتلوا درطرل شد ندنادغب و قالقا

 تلرشترمعو رواوا نکع یرادت ندسهل هلو هس كن هراس تامزاولو

 مدردنوک دعقا هسک كب هرکص ند > اوم هرکه سربد ہےقا كد هب هت

 شاز ل رس مردنالاسرا هنب هقشب ندنوب رویدیک ید هسیکلب هتش
 هدنوکرکسراران ان کسر وهرب و ماظن هل زمر زونه قوي زککیدر و کخ
 نسرویمپا عقد هل نا شبا روهطابقشا هدیه یلدهدنفارطا نمش رویلک
 ردشلروسوود نسرولس E رک ردهشتوب هّتشا

 نواسه طوطخ ندبا دراونو نوزفا یان اشر كنوامه یودرا لصاما

 یغفح 3 4 م رک اراد رس ندا داوا ن وهم هلیا دیدو باع : رهز ةا

 هلاراندا ی ک7 قر هلاق ترطصم بصام ی هد دم ت دة بو را

 هلبا روهظ ی رغظم یکوکرب هدلاح ینیداوا ردنا نم یرلنوک کدر وک

 كفزوژ روطاربعا قیاس لاو کوج رد دراما یزو ده: رح ضع!

 یعات ی زمث اپ نالوآ ند افا ضم هم كلام ہد قاو یسلوا توف
 ةر صعد كتلود هک هم داش هم 8 رپ 4 یراب اصع كتسلاها

 كل تاود ےک یس هبت ےک عو 2 ۱ و رگو یتعلوب روتفو فعض راحود

 A رب ص عطا ) ودلون وبل ( دل < روطارعا كردار مخ ی رد هم.توب

 هز اکر روګ ب ید ھهج هیلعتل ود بو ]وا e ھ اوخ

 هک ور تويم هدیا هطاصم اد رفنم هلعء) ود رکس اتم ق امنا اسو ر

 ےرلص 1 هلعلود ل دنعا داوا 1 وع هک ھل ربار هلبا ول ا سور هدها_وم

 یواش ی ودرا هد نم هللا رو رم هنفرط قشور عروب وق سنرب نوحارابحا
 تقفاوم ةحرد ی هطاصم داوم 7Y كتلو درب هکنوحو لكعا قبضا

 یی دل وا كلام هد ه1 اکم نامز نالواراز راک ماجناوراک نت یسهدعاسو

 هک توق *



 هط 4 ۹۱: وب

 TE ی هلبا یهلا یف قوس را ر ودعم 13 هانا 2 اکو و تناد یاضتقمو

 مدر و مان pH مدتیا م یک ا ه.ہاطعا غوا رهم تو ناطم

 هلک لز وخ هد لح رس كعادنوو بوت وا یک ارزو راس ن همش هکر دی و وب

 5 یلاوحادلر ۳ اڪ “اراک م LR 4 رەس ر و ءارب ره

 شیانالفو ید لواربدت هلب وش پودیا هطاح این میدن كفرط ره كدب یدعس

 نوک نالف دیا داو شيا یریع ندادعا هلا همنا یدلروک هلی وب

 ند یاتبعد ها ماهتناذحا ندنسد ردو وب یی هلا قح لضف مکج ۵ دیا هل وش

 ۱ ردو رهو قح هرشاش ات مسر فرط فرط ؛ * | د هر ار ی دعو نیس هرد ریال

 ۱ تویمر وک شاار ناد هن , یدعس مایا سا ۶ نس نیس هدیآ عورش هتکرح كح هديا

 یسبارهوب درد هل 2 لاح درا RA .ورڃرات ارب ص كکب ی

 رد. لصبو ی 3 بور یطزب رانویسنا هر سارا ردنا هنراذسد بوعارب ۱

 نیو ترم س> وب زمر وات یر ککح هدر ۱۵: الاح ی داوا ی هنطزوازا

 هسا از ونل و ھن ا هرکس ںیس هریدلساکب ردم هدنلاحر ودرا هوا ا

 مدر دنوکی نس هچ#ا هسیا روناوبهناهب هب هریخذ نو سرو جا ببدأ نون یرلنیاک
 نوح هليا رک یع يرل هررخذ لوارار وینی بولوب هرمسخذ هدنرلږپ ںیکرھ
 فرط فر طرا“ د ن را هلی بس تت اطب وپ هللا ذا دم , نسر ورا بلح
 هسطظحالم یوب رولتروق ندا مب  ندساجرو نس نامز یراکدبروب ۱
 مك ره یک د كا قرا رب دنر یر ع نده هزا ن امر و نیسمر ویا أ

 لر امرث 9 کا اک ند <a ]رات ابا تعایطا ی دلوا نریم و ی دوق ۱

 كنمابماواا ارجا بول ارا ی درآ هدود_ لوا لارا نامرف 9 راو یمن اف 4 ۱

 ردهگ یس ۱

 نوسەر س و OF ریا رواوار وم تبلا ردح 5و تسا رب یسب وق كن اا ۱

 هطظ>الم هکر رواوا لصن لاج هرکصهدبلاح ندر وک ا ۱
 ناو و هلو شیت نه نکتکرح وال هول لاتعد هلذآ ) e نیسم رعا

 هدلاح ه لرل رکسعرس راردیا نظ قوب رفسرلار وک هد احوب ییودرا یدلک
 شاکه شب یسلاو لبا مود قود kl هرانا ر ولس هللا ی راقداوا

 ییضفاحت ل مت دن شمالاق یذوفن اه طق س لا ندیلا هدو ین: اسر دص تاه جوت

 نونیرلنوب مدترا مد ین 2 ر ڪ وديا هن شاب ولشاب بوبماک د ینیزوس

 ي دغاکنالکندفار ط۱ نام ق قللاجر و ترا دص نیسروبمر_ و ما طن شو ۱
 دست

۱ 

 یس هل ازا لد اف ہ داع گز <| اتوا كا اب سو کک 1



aموس درج  

 جو وب

 ن ؟رولاکهی یش ندهوحر هل صو صخ بواوا لاح فقاو هل لاق بص ن
 م تاوقا كياشاب نالسرارزو نالو هدتس ھوا یوکے واو هدنتسار هر

 سنقهاک ب ید لاح كنب راسو هلکمر وک نغیدلوا رحاع E دید ول

 نتنویامه هن رخ هرللوا برطضم هلوعمو هليا نایو طسب یلاح ع وقو هلغاوا
 ید دغا ضخ هوا ت کر ها رب رقت هع طور TONE یغیدلوامرال هاعا

 | ئاد ىنا لاوتمرب تح نولژا ةد ك هبلام هقیاضم أا هدنداعسزد
 هن راهنما ابر وم هاو ضعل نوعا نا صف لاک ا كثب رک نوار ن

 یک اک حاحا

 هلا تاسو رپ هدلاح ییداوا صقا هلتهح ره هلا تفمو هراح تاعا لظاحلا

 هاح ون ةاشداب تولوا لباق جد ها صم اد رقم هجوم دده اعم نات لوا

 ی ودراراحا هلک کەدا نام رقو صاادع طو ود لح ناھ ہرا یرلت رطح

 || كف رش ناضهر ح و را دعب ےارعص لرے اک م زال یتکرح هفرطر كزوباته

 هکنوج بو لوا دقق ٹر وشم سلح هدیعرکارادرس هيخ ی رانوکی خشب ویبنچ وا
 ی هام 3 لار وه طا ی را رک نالوآ نیت ماهواره ی وتوا هد
 هرکشش نک د لزب وتب وقت هشزلفرط ندو و قیصسو رنددغآدالشار هل کجا دراوت
 ب صو شر و رارفهرزوا قعاوا تع داف رط ی3ا هلبا نواه یودرا

 یدنا شمال ہک اک توقا هنسا ر ڪڪ 2 یز دس چا الوا

 مهلعم لنکو م هک هلل وش یدیشلک ید نوا هه طخ هعطقر دیدشو دیک |

 لالعتساو . و یوم ہرا وا قلطم لکو نالوا مزال ههاشداب رک ارادرسو

 نالوا مزال د هرالوا قلطم لیکو رد کا ارجا ی رلفدزا بورو
 هتلها یساره تورد وا یابرا ی دن تو ولقاح واو تلود لاحر

 ءا هدر یرلندیا تفادص بودا Yd < کود یسارتپ ا واط تولراس عکا

EO E Eتبع اس ا رد ا ارحاو ولع گن  | 

 نالوا یس هقیطو کر ھ هد-تفور رب هر و و تصل ی ان زا هن زار تودیا

 ٥ رفس روما یتفوز ودن وکو هس هک ی یسودس .گ تور در وکی امد <

 بو: روح هد E !دن نالوا مزال ب وا فوخ ن E) “و توانا فرض

 هش دارمب دو ار > لا هر E هزذا فتور وک تسد مرال هر اوا ذحا

 دنا ین ق هب لک دو یا اود نا نیا بو ما ها لا لوح نوعو هيل

 4 یاض قم و

 هر

 تسماا
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` HH CA Fate 

 یرکتسعرسلیععسا نالوا هدفها شم یدیلک كل اوس هنوط هعب ندق اا
 شعلا هدمراوا ه دزر قیحا قد هل وا ن کس هلوعم ناکرت اشا دچ | هداز هروح

 لاح كا هرادا ی هیرکسع روماو قلوا نیشن دحرس هدنسودنکه لد .سلوا ||

 هنسال بسا كشت وخ یخيدلوا رومأم هنس ظفاح امدعم ندنةودلوا یفصو
 ندشسودنک كن ه یلعتلودخد هلیسس واخر وب بولوا یو رع قیببس ید
 ۱ رب هدنوک وا هدلاح یتدلوا ر وعش بولس م هلا ساسحاو لرد یغیدلوا رک اد

 هل -.تلوا شکروا ندیراهجاهمنالو ع وقو هل سبأ ا نعل علت کش :

 هدهسلا نون مزال لرعندنغب دلوا هرعهدنآ هناء :رکسع تویمهعیح ندع ارش

 لییععما ندارزو هعشب ندا شاپ د لسو دیا یظفا هوس « دیلاوح لوا

 یمیدنلوا بصن رکسعرساے شاپ دج هکوبلاح بویلو |یسانمرپ هننکلرکسءرس

 راسو ه هنوسو هي یعقاسیاو كب یمرکب هنسودنک هسیازالوا 2 ۰ دیروص
 ندذمزال یساطعا شورغ كييرتوا شب هراناربمرمم ن الک مزال یسهظفاحم
 راتتطصم هلوقموب ندنفیدلوا هلام تردق «دنویابه یودرا هدلاحینیدنلوب
 هب دقا یس 4 ظواح كتادےح زس هفا کو ینیدلاق و نک ئو نقص

 هلرکج نوخرازه ندنغیدلوا لاک رب هیلام هقیاضم ه دلاح یغیدلوا فوقوم

 قرفت ندکسازس هربسخ ذ ید هیرکسع فلاوط نال هنلوا كرادنو مچ
 قر لوا دراو رکسع قاربب رب ندهیفوا هپ هوحر ه درانوکوب ىح بولوا کش
 هبا داشک یی راقاربب هاب یسادرف ن دنراق دم هوب كج هسیو تتوب هکر
 ہےےفا اما تولوا سقم اکو ید یاوحا كرلفرط راسو یرلکدلبا تدوع

 شبت داوم هعق دلوا هلبا ع اطا ندنرات الو کام كنسیلاها ی رق هسلوا
 قر هللوا ضرع هواه باور ییردیب ندیمطعا ردص فرط یکج هل هوب

 لوا هکنوحو ۍدرولوا زای یسلرویب ل اسرا هیفا هنو پامه یودرا اه رس
 تردقو تور باهکا یک ینیدلوا هددقلاس راصعا راتاریم ربو ارزو هدرصع

 هد هطفاح رکا هلسح یرنکم كنارزو هدنساتنا رفس هلیصوصخ تویلوا

 طض هليا سم ی را صنم ید كرا وا ب وصنمو بص یراناشلو

 یشانندقلوا برطضمو هیاو یب ی رکا بورک یش ینزج هنیرللا ندنکیدلردتا
 قح هلوا ی را ذوفنرادم هق ٹر ندنران شو مانررپ رکاب گران اریمرھو ارزو

 ندنرلکدنروک ذوفن یب و رحاع ید هد هیرکسعراظنا هلپنسح ءال اق یرلتلاح
 هدیدم تده ید اشاپ نسح دیدج رد ص ی دی ٹل وا لکشم كمر وک شبا
 ےک ییہ سس [ سس چرخو بو هو سس



o ONE 

 هنافاصمو هلاسم یسادوم هصالخ بولوا د راو یجد ییاوج لر وک ذم بوتکم
 كنیراسر همانو شلوپ ترابع ندناسی یني رلتةفاومو لسیم لاک كراول هع
 هروک هنساضتفا یشان ندءلوا رعشم ییب را صولخو توفص ید یرربرقن

 هداما هب ه راع بویتیا فقوت دعب اید هد هسیا شغلوا هلباقم نس> هن اجرت

 یربغ ند نیب صخر نامه هلغلوا ناسم ندنرارب رتو رب ی یراقدلوا
 تقو را مما ردقفنو ک لللا قرف هدنروصو و یتیدلاق هل سو هتقو راما

 نالوا بنر هنویاسهیودرا ندیلوطاناو ندبلبامو ر هکنوج هسیارمهنلو |

 هلسارباو ك یمرکب لقا ال هلبع اه-او ن دخ دلوا دراو ز ونه رکاسح

 ناسناوا بیترت نوجا یسیکیآندفارطا کو بلاح بواک م زال رکسع كيپ شنوا
 هل: کرح ندنرالګ ید رانا بولوا ردقكيب ترد چ وا یرادقم رک اسع

 هدرانوکوب ندنفبدلوا ج ا-تنح هنوک یمرکی یرلتلصاوم هنراترومأم بوص

 را رکب یفغج هلو لکشم لاح هسبارارولوا كج هدا موعه فرطفرطرا نعد

 هسک ه دنولابه طخ نالیروس« بیشک با اوج کوب هلغعلوا رب رقن هونامه باکر

 وید مرهدبا طیسوت یب ولهزلکناو مروآوا رم هلا هیلعتلود نب یراساج
 هدرط ون یسعلیا هتلکنا قر هلوا ثداوح ییغیدلوا شمزاب همان هار هریلکنا

 نسشعیآ طیسوت ییولهتلکنا نس هنسرهمان هک نالواهدودرا یدیشمریوربخ ||

 اچ 2 E صخر دوخا كعد ر دکح هلیشاب وس هد اتسآ نکن ایت

 هلی قعا ون تروصر بحوع ییالاسهعا یک كيويدوخادو كعد شعا كحهدک

 رخاوایلارقایسو رپ سلبا ایسورپ نالوا هدفرط وب هکیدلاف نس هقا هلاهما اهدزارب

 هيرا هدلاح یکیدع*مرولب ییکج هديا ترشابم هکنح هدنلوخد سیاماو هدناسن

 اسورپ یی رارک ع یهدندودح هیلعتاود رند ردقوب همش دنفح هلوا

 ردلکد اځ ن دکعد نکسروب هروط هن ریس ر ډل اد ید یرلکدکح هندو دح

 كنج هسخوب ر د بلک د مزال قمار واط فرط ف رط یخ د نس۰ دتر وصوب
 كا توف نکیا هدلا تصرف روبلک ت رح کن د نکنارب ر رک کج ها

 نس هديا مادقا هپ هب راح تر هیذسا ترصن ندالاعت هللا یزمس مهروکر دنیمانعم
 ر دشلروب ورد

 هلبعاضوا بجوم یامعا ید تدهرب ۵ ند راسر همان ےگ و وعسه كلذ ىلعءانب

 كلءد زالوا نکم هطاصم ههقدلواربارب ن راقفته هد اکیا قر هوا هلماعم

 یلاخ ن درکسع هیمالسا تادحرم هسسیا هد الخوبو یکی دیو رارف هرزوا

 4ندقدلوا $



E ٩ 
 دام اس زا یک رد ةه و راطاو "کلا 4 # قوا تالا ل اوا

 ۵ همش احلل و او نا یزد كج هديا موه ندفرظرکید

 ن ترسضا و رقظ ھهج کو ۵ دتفلوا ترم ثعاب راه ظح الموت ن دنهذماوب

 كن هب ره اظ ناسا نکل نهی ااتضتفانامرخو ن ار هوا هدهیهلا تّردق
 لصاو هب ودراو یسماغادراوت رک الاحو هدکمرب و ناخ رل هد یالقف

 یرادقم كا نانو" نر ندفارطا نکیا جاغ رع كن جوا تا الوا
 جارحا هما دن دو رت مج ثوبه هئو ح ارتا هلت نشان اخر لاح تفعض را رع

 هو ورضل ن6 دااخ وب و هد وع وا لاسزا را ریسه دادم ةزرز وا قوا

 هل رسوا راکرد ر وذح هاو ا کاخ رب ویلبفیکه عن وش یر هلا هاو داو تا هد
 هراس شا هشت " زوهط یلزفیهاا قاّظلا هذاتسعلا قراخ هدرشب لوفغ یارو قحا

 تیا نعو نوع یاع دنسا ندزاسهراسهاکرد هلبا تنکسو رگ لاک یز هثلوا
 ۱ هدودزاوآ اس ضر هوا به تاکر نادیمز ۱ ا زادرس فرط ود زاد دملا ۱

 ۱ دلو و هشت ترخو هکر درون هد نکن ولابه طخ هاهو ه ةن الا ارب رەت

 لیئاروا اط زار یرازوسا هشت لترا د توعارب یشارهولد رد هلب وب

 ییسرلنلوا !هدودرا لا دنا لکنتفهد هلو هداسا ناک دک هر ودرانس ید

 ساک یخد حج اوم هش ا( یدل (ءهک عزاب رک ترو دا 1 لىدۇ یهشد وسل

 ناک ی لغات ر یدک هریو ی ہک نامه هنراو م دردنوک

 ناو ود نک ریس کزهرادت صوص > نده ر دیک و نا ور>ح ۰ دودرآ ك٤د هن

 کرا ھی خرو ود ی دلاق هد هنراو تان نکا مزال كءهروتکب و رو

 ۱ نم وا وازاخ اود افت هک هقاب ر دتفج هردلاق درز نه ی

 | لو !تعاسر تو دا كرا نوا كنحردناوح ی طق ردق ون کینال وال احاد

 | رانو قید قیفوتلا هللا“ نفو رس هدبا تغ یس هكا و

 نات ل هدا ر هریک هو اتش ئو دز نادفژ ول وف س درب ها اهدا تا ۱

 | مات نالوادزاو ناف رطزوطارتعا ھن و دک هرکوب .دننونض؛بولک

 ۳ دراو ندو نور اط هما ر درا مط خر ۾ ر>و ج اض دک: > وم

 . لاتر ا هام اوج لد هب و ؟یکیارب مدیا ہے الم ی وک تا وکم

 سوقا ةباقو هژ وک ها یانو هزاعحا قاب س هلک <: ر رگ وند مركب

۱ 

۱ 

۱ 
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 ۱ | یناوخ كبوتر لم راے ظا و قر قتلوا مار لا هنس تطل س ۱

 ۱ 5 کس نوک یاب و شاد رواواهز اذ د ئر ضم هد دلا د دراو ۳
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Oوبدزونلوا ت حصر ج هر وک هنس او 0 ۰ دک اک یسدعانا اوج :. 

 ید.ثم الاق

 ناول هدیوبا هيودرا « دلالخ وی, ید ۳ یادناموف هسیسور"

 نیس شهروبعمآ هطاصم هبلعنلود دنن ومد بولک ت |ملعت هد طور ا

 .نو سهدیا ترشا هی هس ر > تاکر > ناه نیسر و! هدا فذوت هدوهب نوک

 دا درد وک ES کا ید کن ما ن دنورط هم روطار ا کب ودد

 صخ مرک اوب ب ات دوع ھے ورط وب و ا رحب ند نع نا ره ید

iلرلصخ سمن دنفرط هیامتلود كد هنوک کیا نوا هوا مک نرلکح  

 الاو ر ولو م اظن تح صم یلاعت هللا ءاش نا هسدارولکیرمخ یکیدلبا تکرح
 يعط وید الف شپایریغ هدم ا ےب هرکصن دنا مرومآع هت کرج ءدسیام یادتبا

 ندکیدزرلبا نیسیءن صحم ؛ل د هنوکی کیا نوا ندنتیدلوا شاد ار رم هلهجو

 هع طقرب هنیکفوب ههچواوا ندنغیدلاق تروصرب كح هل هلو ا لاذغا رادمیربغ
 ردش درب و را رد هرزوا یوا رک بوم

 لب ارا كنوادیسورو هنب رزوآ یوکرب كول هتک * هدق ر لوو مانخ هدو دهم مابا نکل

 ویلک هلفلوا مدا ردق كم نکا جا ۰ دیکوکرب کر و یرلکح هدا موه هنر زو

 يلنس هو نام ! بولوا qf یراکح همهدا تمواعم ه دنروهط ن مس د

 كی کیا یدوجوم نکیآ ات هپ هدا ك شب نوا لقا ۷ هسا. یسدطواحت

 رکسع هبازوا مدرلنوکوبو لاح! یلغا یراغا ےل زو هیات ی علق ناب
 ندههزال یاسرا E دناح ندو هد شد ندنود یدبا ل اع ارد شات

 یو .یوئر طو هعقواو هن ولړ ن دنءیدلوا لباق 4 اعا, ن دنوي ابهیودزآ بواوا
EYهراح هم نا نا قوس هبار وا ارهذو ارج یب رو برح باب را ناخن  

 نییعد ی روس اا : نالسرارزو یظفاحم لوکن هصوص وب ندنعدلوا

 ۱ ی دیش وا

 هتفو رادیاو لا هبهاراقم جو نرو مس هد شاه ۱ تالد لع ءان ءاس

 قرداوا تاترلتفو هکنوچ بو,! وا لاععا لسو موشي ندا یر ید ا

 تعج رب هقشب ندنوباب مه یو درا هد ياو ن نیتدولباک هو رطرب هدرلنوک و 4

 4 قمالوا

 مور تو سده TTT x: ggg هددورو دید

 .راذتعا او لاتا ؛هلبسو هل .هجورب + هراص ندنوب ۳ هد هبا شەر و باوج

 هرزوا لاونم یکیدلبا تع س یس هبرجت ه دند موعه قرهلوا ترابع دن

1 

2 



 رهام و ر ذع ول ارد هعقدناوا فیلکنوما قکرح را رکو راذنعاوبد زا و

 لاحزهبو « دعا دم ن دنفرط نونا_هه یودرزا هتفلکتره یا تودیا داربا

 | قنرا هل فتلوا هنارا هنسودنک هبعطق هبنس * دارا نالوا رداص نوجا کر ح
 تعاسشد زوئوا هد هدا شبا تک ندهیفلکراح ان ندنفب داق راذتعاراذم

 | ینبدلوا شلی ارم یتاوصو « دنفرظن نوک شب یللا هتغاط اباب نالوا یتسهفاسم
 ر دحرصع هدنع راتیرونا

 هحرکص رکو هربخذ كل رک كن هيعالسا تادحرسو كزویابه یودرا لصاا

 هسجرک | بودیا باسا تح ییقلخ و درا قر هلوا لاکرب یسهقیاتضم
 | هسیسور كرکو هک رک هل نسحیریغت تنسهقیتلوپ اپ وروا قباسس لاونمرپ
 بولوا هد نسوز را هلا صم ادرفتمرانآ هد هدا رانا لیم همنص یرلتلود
 ندنفیدلواشایا هدها_هم دفع هر زوا ڭغا طیسوت ی ولاسور هنا هلعتلود

 لاکكت هنس رح باسا حورشم هجورپ طقف توف هلوا هل اصمادرفلم
 لافغا یرلنمشد تدمر هل د هيدا لاک ا یت اکرادت ھی عتود یشان ندنناص
 هیسور رکو ندنکیدغیا عطق ی هلاکمهتشررمس یخد هلیسیکبآ نیکلک مزال
 اعاد ندن راقدلوا « دکعا وز را ی هل اصم تقولا بسح یراتلود کک رکو
 ید ندنوب امه یو دراو نویلوا یلاخ ندکمک بولک هیون یو دزا یرلسرهما

 یدرونلواتفو راما ر هلی هلب و هلب وشو قر لب زات رادغاک ضعت هیفرظ
 یراسرهمان كفرط یکیا بویلاقراذنعا لاسو هکدنبا برقت برح موم نکل
 هرز وا قعوا ترشا هي هیراخم دوخا و هب هلاکم هلبا نیعت رلصخ ما ید

 | مان هرس مقم ۰ دول |_ہھ یودرا ك هتک ب وی الشات هکیشا یعطف تاوخ |
 ۱ تواک ی د نایلعت هعطقر ندنفرط قرو و۶ سذرب یتادناموف هڪ هدر همان

 as صن د فرط هبلعتلود لرب تماقا هد نم رس ورندتفو رد وب هدننوص*

 نامه نکس هدکا ماراو فقوت هجو ی قرهنلوا لاغغاوبد ر دکح هلی ردنوک
 یتیغبکم وقمع سر همان ندنغب داوا شان وید رس هدیا تدوع هدنلوصو كر٤ وکم
 هغرون وة سارپ ندرفرط م لوم زوردنح ۰ دکدلبا هدافاو ضرع همطعاردص

 ندزرکفرط هلببسح ینافو ؛لروطارهعا ام دعم هدشنوعض بولب زا بوت کم هع طة ر
 تافو یحداشان نسحقلاسردص نکن روناوا راظا هددحربخ كحهدا روهظ

 | نظّم هلفمالوا دراو رخ ید ندرگفرط زونه ںودیا زخات نیم ہلکا

) 7 
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 r سری و وه

 فناوط رک دنخدلوا یس هظحالم یربخ ناد کمایا قاوما بصغو مقام ||
 كلا درگ بودبا تشحو و ترفن ندتششودنک هراق نب ر وهام رکو هب رک ع
 شفراسفح ناز رظاخ یکلک هرفس بم هد راشدخو فوخ نادتلطو رد

 هد هسدا ساک تبا هسان بولق هل افو لاو شک هب هب رمون اقا ندنرلقذلوا
 تاحها نی دلوا با ت هنفو یردوزو ةنیرترومأم لت هد وقلاقندن ال |

 ۱ ی دشلبار شوید رار وب ریورتخ فوفو ||
 | لربارج یرخأت بس كز هبت رک آتنع ارظن هتد اشک هراس قاروا نکل

 | تازاج هل افو كلا سکعلات بولو ا نترغن تاعاخ نعد طرف كن اشات نسخ

 | ردشبا تثشن ندنسم الشاب هفیعبچ شدنرب ندافقره قر هوا فرطر قوخ
 EÊ رو مزدیا نا

 | زومأم هکمروس هرفس یرکسع لوف لوص كنيلبا مو ر هدلالخ لوا هلجزا
 | دن ونکم یخید لوا شافارب ر هتد انس د كکت نا عنا یلکیالس نالوا
 لقا هک راو هکینالس ند هناتسا هلغلوا لوف لوص یریرکسع لک كنیلبا مور
 | یتدرایجمروسو تام نا هلحر رب سکره نکبآ لومًآءتیبارخا مدا كييزوتوا
 | لی ج وک ندنرلکد ساک هديا بابصحتسا یتوب نوش لا لول هیاکنرا ی رفع
 ه طفاحم هجئراو هلیعسا ندشدن هکویل اعو ینکیدلی هدیا میارشا رکسع کیدی
 رک ندیشیدلوا راکرد جایتحا هرکسع كرب للا زو هنسوب هلغذوا مزال
 | لتر وصوب الاو نسم ااو كشوکتتمصم هدیلوط انا رکو * دیلنا مور
 | ابو رب غ غب دلوا یلاقحا ینلراسقیچکسه كر یی ندیلوطناو نا مور
 ۱ 110 | انجم رد ڈا

 ۱ لیععسا هل هنیفنس بولیچ | یاری یدک ندرس ددهزکس هدلالسخ لوا هنو
 || هی یشکر س یی رط یکیرافدقیچ ندزاغوب یب رک هد هسپا شلردنوک هنناج
 هلمعما یزادقم زج هلیراوا ناشپ ر بوقبج هب هنراو ارهفو ارج هلیا ولس
 ۱ ردشا روک هد هبشرقاروا صعب یکیذلنی هنلوا لایا
 | هلیس هن اس قلقا نیشن اتشم قباتس لاوتمرپ ناخ یارک یناخنابوقو
 | هرزوا تماقا هد هتچفلک لر هلک هپ یم رارب هلبا شاپ نس> یزان موح رح
 | رامشا هننودنکی سا تکرح همش اخ لیععسا ندناو هتغاط اا غلوب
 | بوبم هلیروکش یارباب رح هکنوچ نکیشاوا لاسراهچقا یلک ندهناهاشفرطو

 0 ریلص قروب هدندامتعا کج هلک مزال یسلزوش لیفصم ها ص هرورملاب ۱

 < لا ل



 وب و CAC دو دور

  ردق هک لا وج هنلوا كرادت ندرااروا هد هسا! شع و و 75 شا
 هدفد_لفبح هرا ارم ندتنفح هيم لوا عفاد یس د فرص لنودرا ید هرج

 هرادا هلهحو ر هدلاح یيکيدلنارکن یتدرکسع پولک مزال كلرو نان ماع

 راشمرشاش ییرلقج اب هن ین کرا نوبامه یودرا هلبس هشیدنا یج دیه هلوا لباق ||
 ندلاح باسجا یکرح هشفرط نردو دوخابو یجهاسنپا اب كيویابه یودراو ||
 یخد هفرط یکیا نوجا قفاوا بدنرت یسهریخذ لوي هدهار یا الوا هللوا ۱
 هدنعسو كنسلاها زا ضف یرادن كنهربخذ» نجما تونلوا رب ت هيلع ناۋا ۱
 ندفرط ییاوب هکیدلاق یدیارلتشلاربخ ندفوقو باما یغد یغیدلوا | ۱

 هدب ول یک کرک لاوحا كفرط ر كبد هسلوا قح هنلوا تعزع ه:سیفنقره
e. ۳تکرح هک د لرو تیوقن اس ترا یی مس  

 یدرم هلو اار اج |
 راوشد یر لا هرب ری ېو بوط از هات لاک هسا دلالي |

۱ 

 یهرو اب هم اشا میهاربا وا نا نالوا یفاح لر e ما را ندنفیدلوا

 هل بصوص > تولوا ۸ اسم سکه قرتلا یربخ یغیدلوا شبا ملت هب نوه
 هداز ك یروهظ کمشخوفمقورب هو هدسنبرادص لاوا كمرک ارادرس

 ۱ و لا جرم برا
 یلوطانا رکو ینا مور رک هثسسون هکنوج هش ندنس ها ضم هرخ دذ

 ندفرطربزونه هنو اه یودرا ندنکدسلیارخ أت یردورو كنب ړرکسغ
 لوق لوق ندنرلف دلوا ایهمو رضاح هسیارلنشد نویمالشاب هککر کسع
 ندننیدلوارکسع كج هلیردنوکه سیا راز ولوا كج هدیا موعه هپ هیمالسا دودا
 ندنفیدملوا هربخذ هکویلاح بولک مزال کر ح هفرطرب كنوزامه یودرا یزورم
 کن ار نامهزسرداج ندنکحهدیارویم تقو E ندفارطاو

 ارادت هبرا زونه نکل رولک مال تکرح ةجراسیکبس هلبا ناسک: كلاوک
 ثواب یس هظفاحم كنادحرمس هلغلوا لکشم EE هنلوا

 . یدیشلوا نورد نامخو هشدخ
 نسح دد جر دص یئ رارخ ات بیس كس رک اع یلوطانا ؛ارکو یبا مور رک
 لریازج قباسردص هکر دشا صا انو ضو هله جووپ هنوبا همه باکر اشاپ

 أ

 كنا هما هلا
 یس البثسا

 1 پالس او دابعءامد هفارا بويكا هب هرفس ماهم ۾ هلی دیما مرولوا لب اشا نسج



CAC Ferدوم  
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.۱۰ 

 هبهیرح تاکرادت قرط قرط ندسنکیدلیا برقت اغو ماکنههلیا روح اتش مابا || .:تس
 وکی عزکس كن اج رنو یمن درد كن ابعش ین ةنع*(۲۰۵ ) تولوا ورش
 یبارخ ا هیارح وبا مه یودرا نامه قز هنلوا دن هینشوتس فیش یاو
 ندنکیدتا لوز نارابو فرو روهط ر هنتروف هرزوا تدش نکا شغاوا عیعب

 نداتشم كيوامه یودرا هلی یجهبلوا لباق ماراو تکرح هدار
 ینوکی عشب یرکب تابش تیاهن بونلواتریخ اب هنشیا تشک را وھ یو رخ
 یودزا هد ما لوا قا ردشلمب هلوا"ارا دنا نیس نویامه قودرا

 لاح همزال قوا تننر تامهمو راځ هزوک اک ا هدب ونلب قرح مم لوامه

 هرک- اذق هلا ت اتعود یرار و ید نکیآ هدانشم نه هند دلوا ندنلتصمو

 قعلوا کج هروک هلاح یاض تقم هدق دلقیخ هبا ره تیاسهب تونلوا هرواشمو

 رب رونو ضرع هنو اھ باکر ندیلاع رد بص فرط یو دنا شرو رارق ءرزوا
 | یدیا قج هلوا یدیشلوا ته نکلا ل زوکرلنوپ هنسسالاب زیرو هیقدتلوا

 هلی وب از ویمروط ن د قوب شډا شلروک هد ادم بولوا تراببع ندرت
 هھکز س هقاب بوج | یزکیزوک مرتتسسا شوا نی راروکیشیا هبا كلکشوک"
 قحماوا هلل و قحلوا هوش د زس یدشالقا هکمک زاب نس هیعد نودنوکو |

 هرکص هش ر ولک مزال قلوت هج رف نددرطر زلنتسد نوعمر تس وکا هللا نمرود
 هدمدنع كتکرحو یآرازب ره مدرب و لالفتسا یلک اکسنب ریو تاوج مک اکب
 ثواخرو روصقو مارک هرات دبا ترت عو مادقا هد لو دو نیدزوما ردلوقم
 راسو رازاپ کیو ندو و شاتو لیعفسا نس هديا ماسعها هن رابیدأت لراندیا

 ینرطرپ نیسزعاریبدن نوت قوب هرخذ هدرازاپ یک رد هصن یرللاح كزاودرا
 تربح اکب ندتکرح كشوک هل وب یرولوا كا شومارف یفرطرکید بونوشود
 یدیشلزوس هدیشک نواب طخ وند نیس هدا تربغ ڈس روس ییهللا رویلک

 یک ا ءارلقاجوا «دنوخزوپ هزوب هنس نک یربخ ات كجورخ هیارصص هکوبلاح
 راسو هاکرخو هعخ نالوا راظتنا هشدورو ندنداعسزد تولوا فلت یمایخ

 فصن هرکسع هداتشم هکیدلاق یدیا یشان ندندلوا دراو زونه ید تام

 دارغ رازه يح بولیکج ترو ر هدنسهرادا كنويابهيودرا نکرولبریو نیصن
 هزسخذ هلبا لاسسرا شورغ كيب رمشپ نوا رتوا هنی زاسضف هحفولو یلوکیتو

 من ص سس

 ¥ هنسارتشا



ape A) Fer 
 تست سس سس

 ۱ هح وتلا م اش هلیا منا تراها ةن ةدچع هدنسا 1:6( 0 J هاکعا فا ۱

 هف هور جد هيا شاپ ھارا نیفعاو ۲ ۱
 اوس هد هرسص یغددوا هلاح | لاتا

 .ناعطسهداز جت نالوا ترازو لات هل تنکم ب برا نڪا نکیآ ییسبح چنا ۱

 ]| هدهساش راطقا كرا رح !هدلالخوا ردشلروب نابحخا قابا بلخ ید هیاشاپ ||

 . ردقج هنلواداراو طسب ه دنلح هرکصندنوب یییضافت نت اکر ج نالوا ||
 ا ةي وله طلام امدقم لسیمعسا لول ا ناد یلوم نالو! ناف كلاس تارک |
 یی وار نا زوتوازویشب هلبا نادوبق دجحا ول هناسرت نالوا راتفرک ||

 زیارت هی را هي دره نیتفرف هم و ترد نس هل هل زپ یل نادنر انا هلی هی ها

 ۱ شعل لاسرا هب هنس تنطاس هدیلع م هع هدنلالخ یت بس ثرد زویکیا ن ا

 تلفد لار هدکدتیا مدت نوچ ویکی مود ی ریقس مان کمد ام ح

 هان هلا ع اوه ریفس هر هلن و و را هر دهاضعبو یر هنلوا راتفایض ندنفرط

 لكما تافو ديلا را شف. اح اره. یدیشخاوا ادیفل هبمازجا لوصا |
 یرفس مان ناق دم یکیدلبا لاسرا ق ر هلوا| ساف رک اح دی زباب نلوم لقوا هنیرپ ||
 .ناتسلوا بینرت نوک ام یعچوا رکی كلوالا عید هدسنلوصو هتداعاسرد ||

 ءاروکدنسودنکه لکن تبا عدشو ضع هیدن اکولمزوضح یس همان دام ناوید

 نو ابه س ولج هدتس ها هل راشم کاج ردشعاوا سائلا راتعاخ هنس اغفر و ۱

 فر داوا ریا هزاس سا بخت وکر رس لی دنوادتک را داعساو كبرت ۲
 ندنیص الخا نالوا هی طعتلود هل مح هبنمالسسا تدخو تهحو دارا |
 مدا ندنویو ,اعدنسا نورد هجوت هلع ند نسوا شا رغس هلباولاناساو ||
 .مویلا بواوا شاردوک هرزوا قوا عیزوت هنیمرح ٌارعف ند فرط یردپ ۱

 كن راک نوتلا رادسلا مولعء نالوا ظوعحم تناما هحورت هدهرماو ها رد

 هداهسبا شب ساغلا نسغلوا لاسزا هنسیلاها نیمرح ندنفرط هایت |
 || لاحرهب بویمهیوا ییچنسقنو لاسرا هل مص وصخ تئیه كن هر وک ذم كناس ||

 یدیشعاوا جارتساورپ ی هلی لر دپ م وح ما یکج هلک م زال نلاسرا اکوکسم ۱
 یتسناحو ثراو هرکوبو ندینکیذلنا تاقو ردف هر ي ههاک بوزاو رخ نکا

 دیسنس هدازا نوجا یمعاوا ملت هنیریفبس ندسنغب دوب شا بلط ||
 كنس همان هدنوعضموب و | میلست هموم رب فسرانوتلا رو کذم هلذلو ارداص |

 : یودرا هاب ل هلکزپ رد شنوا هداعا هتک ایطم هلبا مقر ید ییاوح

 هن اعوفو نوبامه ||
ere 

  < 2 zsوک ی وک ا ا ا



Fiteبوک ۸.  

 ریهجت بل اف ی رمش هدسحب یدیاراش 2بج رب ارپ رانا یس هلجج هسیاراو ۍعابلاو
 ۱ فب ریش هد هیراح نالوب عوفو هدنکیدتا تکرح هتیرارزوا لردیارکسع
 | هرکصن دکد سل طبض یلاط ب ودیک یخدرلنا هد هسیا شاک بلاغ فرط ثااع
 ا تکوح هدنیززوا هکم هلرب راد هبفاک هوف هلعج هنی راشاب اغیار
 نالوبعوقو « دلج مان نا رلا یداو بوقیج ند هکم یخد بلاق فب رش بودا
 لا دیع فب رش قرهوا ناز و هنفرط بلاف فی رش هبلغو رفط ميسنهداربک هم
 ۱ بلاغ فی رشهلغلوا هدنک رپ و ناشی رپ نوتبسب یرارکسع بولبنوط یردارپهلی
 لردیا یم هام شزاوووفع هد فی رش هل هللادبع فب شیر هداز دار
 هنب راثدبرح هدمارماوبح وتلس یص ردشابا ص ص 2 شاعمو تانبعت هی ودنک
 هیحوت ههللا دع فب رش كنراما ر دور ولاب هماسش هلع رط هر وتم هنیدم ندناو
 لاححرع لر هلک هتداعسرد هد_عد بو ردا بوت لام ور هدننص یل روس

 ندنعد دعلوا هدق سه دما دیتا هد هنا شابا عدعت هپ هاعتلود بود

 دنسم ی اب: یبصوب هک ق اب هدم وش ردیشال با تدوع هرمصم بناج اس هام
 نالوا ایک طع.هم نوحا قلا هنلا یدنک یهرادا مامز هدیوروگ هام

 شمام هلوا لما لمان هحرکا بوراعبچ میظع لالتخارب هلیوب هد هم کم هکم

 ردشلوا بس هتک و د كران اف هک ول هددسلآ

 كن شاپ مهارا یسیلاو ماش بواوا شابا تیمها بسک هیزاچ راطقا هلتهحوب

 الخ كن ونافو عرش یت اکرحو فان هام یاضر یم هنادنولروط هسا
 هریزو رب راذکرا کو ر دمو رادتقالا یوق نوعا حا روما هب وست نیفلوا
 هتمدخو هدر وشم سلاح نابنلوا دوه نوعا تو نیک ار وکر اکرد جاتحا

 هسیا هداواوب یدیا شاپ دج ا رازج ید یسب رب ندار زو نالبر وک بمانم

 نیغ زوب یر ہرا هلی شاپ میلس تجو کک نالوا یسادنهک کناشاپ رارح
 شعا قوس هل بسادن اموق اش اپ مل هن رزوا فسوب ما یک احزرد لبج
 , ؛دنرلکدنیا هسصاحم یب هکع بولک هلنکرح هنهیلعودنک هی رکسع هوق یفیدلوا
 هنداعسرد ندناو هماش ابشاپ ےس لر هاکب لاف رازج هد هبراحم نالو عوفو

 | ند هموقرم هب راحو ردوا مادعسا هدنوبامهرغس هددن اج لبامور دورولاب

 هاله راجت یظع كلردپا قوس راو درا !ددح هنر زوا یغاط یزرد راز هرکص
 هللاا ماش هرزوا كیا راد ةا راد عیسول هحاروا نڪا بولوپ لوغته

 | ید هجا مجهام> هدروغاوب قر هوب «دنسادوس لیصص ییصنم عاح تراما
 تک



۱ 

 ۱ اإ هاو a a هدست رد دنا هل و ۱

 بو دیآ کنج د هرمشط هلبا جو رخ ندفب مش مرح هر زوا رک هغدق تدا یراب |
 E احر وید رکو و ماتخ هضم صا اب اب رح

 هدیاعم قرفل وا ةه بجوتم دپ دم کم هکم هلن هل عج رقاو توراو هنس هلق لیذه |

 بوقيح هب هاب ها هماک رکاسع ید بلاغ فی رش ہد کد لبا لور هلح مان ۱

 هگصا دفدلوا فلت رم دا ی > ندنیفرط لر هلک هع ووو یظع لاتفرب هدنرلنب

 ِ شلبا طیض اط ید هللادبع فی رشو شماکچ هر هکم هنب بلاغ فن رس

 ۱ رک هکمریما ال اح نیمو ارات ا ی ودنا قاهر زوا لاو و لاو
 | فد ارلع]نشنوفب وا هلوغموب قرهناوا رادنصا یلاع ما ةبلاغ فی رش نانلوب

 | هلنساوا هيو هیصوت یممالرد خا هدر هلهجورپ كنیفب رش نیمرح یارقفو

 | دز واقعا هلا تاذ حالا ك ردیا دت و صف ید هنتسکیاریار
 رذشل ردنوک همان ظا ید هب شاپ مار نوزوا جاساریما

 یردازب ك BEE هر وک هات : كدا ر وکشلادبع څ خدوم| ۱

 | بولوا هنسسمآ مان حونلس ی نالوا ییساغا ساب لر و رس فی نتش موخر |
 و ae هنعددلوا دوو دا.دو هتف ندن اج هیات رک هات رش ۱

 ر ورس فب رس هلا راز ندسح یل ارار هد هسلا شعا سح بلاغ فيرس

 ه دق رط هر دس تیا وصسج ردعنره بلاغ فرش بوت رم ک. هدنس هب اح لرل هذاز

 سلوا هاذ هننط یدشو اسم هل یازوارب ندنغیدم ۰ اربخرب راد هتغردلوا

 فیرش كردیا هوت یداسفو هسنتف بابا هجول یک سیا ح وتلس ی یدیا
 N ry A 2 فی رش و "ارو رس

 | قرتلوا ۲ هند نفر هد 28 5 ر 1 هم نوکر لا هظاحا ۱
| 

 هدججر یخ بولوا فی ا هدر مرحوم هسک هدرافاقو ز ندنکیدلک ۱

 هلا هللادبع فیس ح ورشم هج و ر هدعإ ا هناش ید ی زا ۱

 | هی دباع : بوقیج هللا فارشا چرب ن الوا یزراددرط بت فیرش یرذارپ ۱
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 هب هپ ر دننکسا اک ار هنس هنیفس ary لایعفوا رغئرب هدلاالخوپ ۸ راتسا

 یارانو اۋا یدنههرب قع هد هر i ه۶ءوذ ندگنرفو ینیدلوا شیک

 هلڈط شو كا ید لاعف وا موقرح هل..-1وا ه دکعا قلسوساح هب هم وقر

 قیفعلاب تیفیک هلفلوا یه اشداپ عومسم یخ هديا اهلا هی هموق رع یا مما

 درط ندهسو رع كلام یخد تالایعف واو یصارج برتر كموقیم یدتهم
 ردتشلز اب اع صا هعطقر هبا شاب لیعایسا یسلاو رص نوا یدنعبنو

 هر هبطایتحا تاکرح هبت رح صعب ییالوط ندن ال اح هل وقموت ید یسلاوصم

 لیمو تاسیترم للم یشان ندتوافش کا او ندنکبدلنا ثتشت
 هر داعسرد هی زان قئلو اوفع یزادعمو كاس هیلاترا هم هلفم ندنهددم هنلوا

 التبم هي هیرفس فر اص هوپ هسبا هلعدلود بولوا شمردنوک ت ارب ی
 هنسلاومصم هلناس ینددلوا یاحا كمك ندنس هگارب كب ابتر ندنتیدلوا

 یدیشعاوا لاسرا هیلع یعاوا
 مان باهولا دبع هدنس هعذطق دجت یخد شاپ ن اهلس یسبلاو دادغب هدناواوب
 | ىر كرادءعلق صد ر اسو رب ز ماماو هرصب هلبسح ینایفط كنیج راخ
 هنسودنک ٌهلاوح دوخا ادق هله ندنم وز كتب راصوصخ یساتب هماق اددجتو

 ارم و ارب كب هیلعتلود هکویلاح ب ودیا امدتسا سار ون ناسحا هعقا یلک

STERكن اشاپ نا_ يلم وسا هعقا ن دیرم نکیار  

 اچ نوجا كماذک للخ هستی ذوغن ناب رعلا نیب هد هسپا شاید عشق هارد
 ردش!ردنوک شورغ كس للا هنسودنک هلاوح ندنس هبلاسرا دادخب

 یر هب راسحم اف رش ید هد همرکم ۀ کم نالوا یهلا یو طمهم هدانناوب هثب و

 ثلاع فی ریش ةهرکم ة کم ریما هک هل وش یدرشلکودرلن اق مها هل یصوقو

 لک ایت روح ندنیفرط هلن راع | ل ولس ه د الخ قبرط هنسنک یراردار

 هسعبرا بهاذمو ییسیضاق هم کم هک ا نکیشلک هعوقو ل اتف ىلبخ قرنلوا

 ینیادنلوا طابنتسا ندنآربیح نالوا دراو هنساغا هداعسلاراد ید هدنلالخ یس هنس
 نورد هللادبع فن رش یس م داز ردارب هلیا بلاغ فب رشه د همرکم هکم هلهحو

 لاو رفاو هک هماداوب ندنوکیفزوفط یم ركب ربا روص د هعرکم هکم

 کیم نوا یا ند رک تاک نقنو توط نالا ند هے ءاو نوک چ واو بوديا

 هنلګ یرادقم قمرب چ وا دلدعسا ره يح بو: .<وقوا ناذاو بویغلدفز ان تقو

 1 نوشرمف لع



 مو و سو شم ندنلحم 9۹ نوان هب ادوق تنا ۱

 دلک هنس هجردقلوازوسا نابهق ردل زا داش یزک | كآ ارغ یءدنوردو
 نازوی دیس هه سس هیسسو رزب ار هر و شنا هب هننکد مالسا نارداوپ هی ۱

 ,٠ + _ ردرلشک امانیاغبا اد هرشح نماد هلخاوا |
 زارع تراک زلکوا دا لک نوایه یاعتود امنشاب نادونو 4 هرکصندنو |

 لصاو هن داعسرد هد ا لالخ ی ارب ی یی د زایراد ه اعوفو وب هدقدلوا

 ۴ جان £ رو ربیع د ویال شاب کتا وصی رکا لروناره نفس هکننوچ هدقداوا

 ۱ هلا نوابه یایعود دام عمرب نیکعا صفا ا,یراندوع هند اعسزد هی رال وا

 . , ودشهاوا بلجو تدوع. هداهسرد باب :.نادوبف ۱

 EE ی دو تنساعود غرف اراک تنا هن زک دهرق هدنروصو

 یداوا

 9 ! نایب زع لاوخا 8
 یدامعهیر اع هلی راتلود نو هسو رز مو ۳ دال یس نس (۲۰) وشا

 زاد ةرتم هد اتنآ شییدنلوا راکفا تاعنا هلبت هل اغ روم والیم هع ندقدلوا |

 یزاغ موحره هک ی وش یدتشعا ناهذا ج مرر : قرفلوا رسذننم فیدارا هه

 هليا نت کد دا ييذاو | شمرۈتکه نداعشرد هلع رظ نهر ند رم كن اشاپ نتسح ۱

 هیرااوا ی اخ ند هربا ها راکب :دا عو مه اربا بویهروط كن فشاک ییا |
 نویاسهسولح "یذیا راشعلوا ند هنس هطا نل قزهنلوا هرد اصم یرللام

 || ندن رلکدنانا تالار کف زط هنن ê مه e هلا وغع هدنعوقو

 هار زادفرط لار دنا زارف ندار وا هل رقترب نکل را دناوا ېت هب یلرارکس
 صم یک شبا رلکحج هرکه رضع هنب شالوا ودفر کی دن رک دلبا قاع ا

 ید می ولا ,O دوعن ۲ا تاتو یار ط لیسو

 راونه ید قاب رغ یاد تسوصخوب یوا جش ۱

 هرکصفدکد شبا لابکتسا ین روب رح تاودا هللا 4ن طتساو اهدتسا هراز بوط |
 الاب وا ندهتفزفا لود صعب یجو یراکح هديا تک هرز وا شم |

 || هداشا و وردشخلوا لتف هلکعا ف ارعا ین هم قاطتسالا یدل ندب هاتف |
 ندهینح لود نصب كب دا مو كب میهازبا املا یم وه نانو هدندن اجر ھم دیعص ۱



 ۱ یی رح عقوع ناجم قلاص خد یمناخنود هیسور نکا یدیاراوحورحو دیه :

 | قر هلق هدنویامه یاغود برخ ناد میم ندنرلکدلبارارق هروک ذه نایل هلبا رت |
 رد ٹاور اع ندنفر طاشان : نادوشوبدیدلوا اغور ءور من هبلغو رة

 . زدرزح مدیران لپ دجا دیواج ییدلما راکفا |

 هدکد شرک هکبنج هلیغاف هببسور هعطقرپ رکید هد هیوا شعایقرغوفرح ||
 یسنک شاپ یجد ندر هن ادولم هليا هی رام یارج اینو رد نالا ند فرط ند

 راشفاوب هد کم روکن دفازوا هیمالسا اف راس ین راکدلپا تاب هن اراپسناچ

abe هک مع i 

 تاک دنا و تدوع هنب زاغوب هنش

 کلات ۱ اراسخ یلیخ ید هدنویامه یاو د هد هعوق مح هدرا
 هنر هز ادرس تالاو یکلیو ن وتیس كن وبلا ی دساوا راوس كنانشاب ۽ نادوق ||

 أ لیحو یم هدحر هلک هدا زن تد زو دنس هنگ هه ندرلهب اد نانا تباصا

 ا ناتو هدیدافتعا ۰ روا نکم هلباسقم هلی .a هد هدو ولو

 جاقرب هليا لوصو نا كي:جاوخو تک تو تقف هم هد هدیععلا ید رخ اوا

 یعددس اوا هد راو ص هن یا تود Re ی یوا لوا نوک

 لنرجح هبسو ر هی ید زون وا ندیدن اح نو ربلق هداننا ینیدنلوا راها

 یاعودو قفاوم هنسابشعود ید هل مح قلوا ملتشک اوه هدک داروکیرلک ِ

 روت و تم ب شاپ ر نادوبف ہدلاح ید فلاح هتک زرج نواه

 هع 5ز ومطنو أ هعسل ندهرغص ۶ اغیس بوعرح هناسوا نکلب لرهمر وب ڪڪ

 اشاپ نکا دوش ارغوا هل ارفاودنک یرپ ره هدنفدوا ام لبا هریک ناق
 فرط فرط ی هنیف یس رک عطفر, كول هیسور راهلک مرم نالبتا نددنسیک

 ید نادر ظر و انغطایغنا ندفرطر اشاپ ناھ وف هللا شنا ندلحم جافرب
 بو دپا داد تما بسکرازراکرازاپ ردیا اطعا تلا یاو رت 3 چت ناارغ

 رلشلوا E اب یار را ندر راعودیا هلک عر حا تاهت

 لردیک مت  وصی زوا یساغود هسو ر هلک عا روهظ ET یدیا
 قره اچ هنیرپرب هللا ةه مک هيا یک اغس نواه یاغود بولوا شهارپر و

n° 8نواه هنادوف هدانا یییدلوا ناشدرب هفرطر یربرهو نانا  

 ادعا اغسس دنب و زوا ح اصلا ىلع هلبسلوا شم هلج ابص هدنب رق یرانکنعثد
 | هنتس اعود هب سو ر نوت ادرهنم همتا ندهابح هدن رک دتنا مو ه اروع

 هد لودو جز قر هربدغا راشن ه-9رط ترد زیر
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 دش وطرا طب اضیسغنقره تولوا ریا راسذجا هرلتحاضص وارد ولرد قردقاب

 نالفردبلکد نکن رفن رسوو رولا لاخرد یز ولربارج تولد ع وارا نب
 كیا طب اض اسم رکو كناشاپ نادونف رکی د هلند ودیرفن كلبك

 انصالساو ذخا هلا قودصت ینمال ڪڪ كمر لوا لر ها اغصا یی راز وس
 هل رلمزب و لیلح لس هم هدا كلوب اا هلع ءاٿي یدزاردا تعرابسم

 هليا طب رهت اماظن یک ك م زکه حاللسو قمروتوا هدرهلشق بوبمر وتوا هدرلن اخ
 هی دبل .تلود یصوصخ یرا-طب رو طبض هبت رم نکگ هلی هن اکر وص راسو
 ام ۱ . یدیشلوایمب رعا شاب وی رب

 < یسهب راح تزوب انهیاغتود هدزکد هرق

 هی هداب ز ند هم طقز ول رکو روض هدنراهب مسومیم هنس ( ۲۰: )وشا

 یعرکب كن ابعش  اشاب نیَسح اند ناد وش هللا نون امه یاغتود نا نلواراضحاو

 یدیشلوا تیرع یاشکن ان داب هزکد هرفینوکی عشب
 یرلنایل عرقو تماقارکنل كف ندن زاغ وب هنوشیوک ی درد نیک تالاوُ

 تاقالم ةلبا شاپ لاطب و تاصاوم هتهاکشیپ یس هعلفدپانا كرهت ندنرطوا
 نادوق هلذعلوارا_ّخسا ییددلوا هدنسسلاوح شرک كنساعود هیسور هدکد ابا

 فورعم هلکءدیورب لخت ودنا تم زع هبناجلوا هللایلعالکوتم نامه اشاپ
 هریغص ن اة یسقاب و نمف رف رک لا نواوقامف هسهطق شب هدلحم نالوا
 یاغود تولوا هدهاشءی افس ةسور هعطق کنازوتوا اعج هرزواقاوا
 دیلش رهن ولاشقحا یا زواهع ند هع طة ىلا رسکوریغص هحرکا نواه

 تويم ه دیا برهن هکننت ندنفودلوا ل نمم هکنج هدنرزوانکلن هليا راک زور
 یدنغرو هتهشو نیتفرف هه طق ز وعطو نولاق هصعطق قلا نواروصق

 سس

 || هکنج هدنزد تغاس هل هنیفسرکو ربغص هراب شب رک اصج هک نرو
 یدتفرف هسعطق ترد لرلوا هتسو ر هد فرط تعاس یکنا رپ هدقدنلوا ترشابم

 كايفرطقر هلوا دستم هپ راس دقتعاسیدی هززوا لاحوب بولواق رغ
 هحابص هساکعا برفت ید ماشخا بولک هسعوقو قل طقس لک هدنزهنیفس
 ناب یتساسغتود هبسو ر هک لوا ملا یدیشلرپ و هلبصاف هکنج هلبا راضتنا
 یعولعم كرا شاپ نادوق یکندنیک ت ولیکح یرغوط هال هفک ءا ردیمهدیا
 ندنفب دلوا راکرد حایتحا حد هیوص بول وا دعاسم ناکما هبیقعت هدقدلوا |

 ید نزویامه یانو د هر زواق ماو | ناصهنزبج هلبارات هزاحو رغو قءالوص
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Fedeزوج هک 0۱:  
 جست جوج

 ید دوا بکار كنوربمال نالوا ابقشا درک س هقسشب ندکدنیاریتسلو
 هد اکنه ج هتلوا طضو ذخا لردیاراد هنخر هلی بوط چ د یوق

 هژرا لدنص یسودنک بوربو شنا هنس هن اځ بلد نیک موټر درک رس

 لکا رارقیسقاب ب وتوا طرضصو ذخا یسصع گب د رادنیفسو ناج صبا

 یراب وطو ی رو مده ندنفرط هملایموم یاشاپ رة اط نکہ دنس هطا دنر

 هد هے طاو دلو طن یرایک ەد ییاولم هلا هرز هدناعلو له هباعود

 و تراشب ربخ یمیدلوا رسا یب یک و لوتفم یک تنایفَشا نالوا دوجوم

 نالوا هدنرلحما بونلوا طع هب د یرمم راک رو ۲ ذم هدقدلوا لصاو هرداعسرد

 هناعود نوح یسملوا جت ۳ هلا ناب كش هصقا قر هنلوا تخو رف یا ذخر

 ۳۳ ,!للح رهوخ هغطخرب هن Af ر يعصم ع ویشاب ددا ندکد لا ردنوک ی لاعرما

 هززوا قعلوامیسقت هنارغ راسو هانا دوف نالوا هدسشیعمو شور كيبشب
 هلباسو رخ كبشب هو ربا ید هنیراب زاغریارجو كلر فاو هلنا سو رع كيبشب
 ناسروق ندنسالاعر یس هظا دن رع هرکصضندقذلر وس ل اسراو ناسحا راکتلخ

 ردشکوآ ته رف رف یرزراس هلا تدا رانا داسا س هن اط

 نالوا قدم دوج وم نادوق لس یدیس هدشناوا یس هنتس (۱۲۰۵ ) هدعب

 را زج نالو هدتنصم لر کو داسو دک هل اک هدندورو هداعسرد هلدا اعود

 تر A EF و ناتقللا هدا ر تاب نده اهاسش یرط هن رات زاغ سن وتو

 هدنکنح از رد اتوا وهم هفلناصروق یرلشیهنرادم كن رلقاحوا

 توادیآتب لر ندنادونف لک یدیس كب دجا دیواج نکل تواوایرلتراتهم |

 نزع ينط قیسصو بصن راپلاو ند هیلعتلود فرط هسلبارط هکرید
 هلاح فدا وران د دمر د رادو و لئاز ن وق كغاحو اون ندنکیدلک هثلوا
 هدنروص وب تولس لوا ل باقم هنعشد لک هراب یمرکب یب نواقحما قردلواراخود
 تاس وف نرو وک و وا کو و یر هاف یاخوا را رح كاب هخ ولترذق ار 2

 راشمارب هشیا اته کز ولررارج هدر فس وب یدیایراتمهرا ایلنا نامه د
 هراس ناطباض رکو شا نادوش لرک هنیراسط) رو طبض كراو هد هيا

 هناطرب شوت یشاب هرز وا یرلغدق داتعم ب وی هسلوا تراظن ندنرافرط
 بولاق تئابخو داسف یرطدقبا هدرادکعاو هدنداعسرد ندنراق ذلوا هفت اخر.
 ها مارخاو ذا یرلنوت اخ ضرع لها هلرا لوخد اربح هرن اځ نصب تباہ
 2 یخدرایجتوبلق ر ا و ةف ن درا ی او باکترا ردق جرا د|
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 ور دیو ڪک ید هنبعادیندنفا ولتجاځسو نس هیلیوس نم هود لاجر
 نس یرلنیلب وس ی الکین :نوسزنسوک هراندبا انضتفارناسو هر رکتسعیضاق
 هنلالنخا كنلود روفا دعب اعقو ضرغ :هسیآ راک ره بو دنا شب نجاد یدنفاو

 ورد نودنناوا اهفت مکج هدنا تدأت مس .ردنشدا فرح فنر هلگر ۳۹

 بورپ دزکر الءدبت لوف لوقو بوقیج هلی شفت شات ر ماقا هلخ دروس نام ردو نها

 : ردنتعلق تردابم نب رلیدآت لرل لب وس فنحاراق لعتم رب ةو ك نح

 € د ابراج ۱ ا
 و تشک« دنلکش اود هل لبس هر دب اب و هس هدزکد قا ورېند هنس یکبار

 هداه -سرډ هلی البثسا یس هطا ا د صو امحو ط هش یان ایش ی ن ر اس ندا

 هر ر هطار وک دمو ط.ضو حا هک دعا یداصن هنیرایک هربخذ نالوا بد

 داف لت ام لص الاف هلرب ضرعت هب هیم السا لحاوسو ر ارو طار

 یتسایشاو لاوما كني راستا ورف رسو دابقناو بلج ییا امر نالوا
 رلي وطواشنار هب اط ہد هطار و ڪڪ ذم نصحلالجالو بصعو بم

 شعبا اعا هنس هغ ا 2 هلا عضو یارع ظفأ جم ردف زوبثبو

 یو اتح هد  الخ یس هنس ( ۱۰ ۽ )نوعا یرلت مع مهرو عقد ندن راخدلوا

 یقرهنلوا بتعن ع وشاب اشاپ قط صم مس وک ند اربمربم یسادخهک اشا لع
 لکوربار < یدیشلوا ا هدرطلوا هلا ناقس :OR ate تیا

 1 تد ن ادوبق لع یدیس نالواروهشم ه] :ع اه ط فو مقم هدنداعسرد بواوا

 تست

 زا هراهنیعس هع طد دنح نالک,:ن دیبا وت و نو ربارح عد ۳ ر اس یرلقاحوا برع

 ید هتهسس رک EER ند هه 3 دنا هایم بونلوا نصت عوبشاب

 قرهل وا تعز رنک یانکیا دان هتفرط لوا هی رلعلوا | جار جا رک د قا لر هلررب و

 زا هلب زاع وبلیدننبا اشاپ ر یطصم هکر کم هدنراقدشالقا هزاوصیرافدلوا كنادعا
 ندنع؛دلوا ون شهرک هکبنح قره وا قالم یاد عا ننافس هدنن دب یس هطا دن ره

 ا يوا هلا عاعسایسادص توط نخ ةازوا نادوبف یدیس ۱

 اناسم هو تلصاوم هب هب را-+لحو تع رع یرغوط هفرطوا لالا یف نکا

 | راجانهدبلاحیخبدلاق هدننبب اغودیکیا افشا نت افس هلیرلغا تردابم هکنج
BHO,هرز وا ربارح هد ءا یرابیاد راز >:هدانبا ی راکدتپا مابق  

 طض ردا هبنار هن ر ند ادعا لافس یرب زه هر رضا دکد نا هدنبالا ندرپ
 سس سس سس سس



Nc: Fergهو  

 TT ERS وا وا هناها جد و ایم ها یبا ار ۱

 رایج ې و راعایب ناب یی ردق تم و نان خاطرباما یدیا رللشاوار وریبم
 سکع هی یهاشداپ فرط ی راک دتیا تأرج هتاهوفت صعب هلبا مينشو .نعط
 هراندیا تآ رج هن اهوفن هلوقموب بوم انوا ن درو بوبقروف ندهالا كدا
 ن واه طخ هعطقر اابطعخ هیاتشاپ مابقم# اف نوجما لمردلبب ی لاح

 | هه امرتم هداك رض هدنعودو مولا سولح هدننوعص ب ولر وت رادصا

 مرحو نو ردناو تویلواههقا دوحوم هدا زند هسک كيب ىكىاىقرەلوا یسدسکا

 بوبعا روهظ دوجومهدانز ند هک جلا از وپ د هدنراهنب رخ نویاسب#
 رفع هی ول هگو وفسم هدقدلوا رهاظ یمیدلوا هسیکرب یخدهدنس منیرخ یریم
 ۱ هدستلود نکا جات هی دیقا ولتیلکرر فس دهند ی وف کیا ندو دلوا شما

 راتر وشه زد وب نوعا قلقا E هراج ر «دقداوا مولعم یچیداوا چاه

 یینم كرز و میم نالوا مارح یلابعتسا ام رش دلیاغتا ھل جج تیاهن یدلوا

 | مالسالا حش هداب وب بولی رب ورارق هتضو ضخ یییی هه اب رمط هلرس هاو
 مدر و طخ هبهدام یکیدشا یجكهللا نب د اکھر و یوق ید نپعاد
 رهسک ی عمب نی لاردا ینکودیا هنربخ !هناودو نب دونراعب ییدنک ندلاجر و الع
 نوجحاکیدتبا ین یر هدام یکردنیا یمن كهللا وب دیدتیا یلفانجهرقیزب هاشدان

 الكون رزعاونیجاراو تبذاک الح هتلود مازخنو رادتا هعالک ولرد هدنراقایوق

 هب هب اف ول قلودو مداجا نیک یرغس هند یکباوب مروی دیشبا یب رلک دلی وس
 هاب را دک یدیا مولعم یم ةعیاضم كتلود هدو اه سولج مادار غوا نب
 | نادا ضعب هن .یدلوا لصاح ضد اف هسک كی یکنازونه مدتباارجا,ینوب
 ۱ قرص نوحا رفس روما ہک هر قایق وا نده وامه سواح نال ارادو

 ند درک لب رخ و یم رکب ندهنا سض زكا“ مدنرافیج ییدیق كي ةیسقا نانلوا

 زونه ردهح تلا: اتم ا ردلکدندنشک ران رادنوپ ف شلو و هسقازو اهم

 کردیا م و هي همتا تالام نمد با. بولوا هعیاضم هحزدوب هدلالا تو

 ذخاراهاشدای و زن اج اعرش كمریو هلال تب نوید, یی راو سکره نوجهقدآ
 راند وش و رخ چاق هلال اتد لد هيم زلیدفا ال نکیازولوا مایا لظ هدک لبا
 روا تک هلو ذوت هللاب اذابع ردپلکد هدر هراس تیاودون یسمنک لی هلج

 هلودو ند مک ن دنرل 4 اعا یرولغلوا هظ> الم مه رولوالکس ۳

 بود اهل اعم یغوپامه ج اوشا یی نوا ره وب یالکاق > هوا شس

a 

 # لاجر
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 | لدب وله جوا هدکیب ید هعفدرپو ول هج یکیا هدهنسمرپهقشب ندکدلکج |
 | قیدلوا رجاع ند ادا یدراستلوا هنکسلام فرصت هرکصندنوب بولا
 نسح سکره هدهبلاراشءهرودهن ة هقدر ودیا كاردا سذ ټل ود رابک |
 | قر هلوارومأع هكا می هی هر ات رم ییرابن اوا رز ورمی نالوا كن از هلیساضر |
 هرکصن دددلوا لاق هل ماست هیهن اش رسنع یش اوز ضعب هز وک.هنلاح کره |

 یدیا شرو شموکم هردزب یسب رپ ندالع طقفو شمل ا نس هج#ا ند هراپ رنو ا |
 | ندننیدم هناوپ هر اجرپ هسنعجب هنیزرخ بولوارلتر وشم ددعتم «دنویابه سولج |
 ۱ یرزو مس ینب دلوا كلام سکره نوسعلوا لامعتسا رزو میس یریغ ندغناخ 0
 هزز وا كارب و ند هراپ رنوا یسامب هرکصن دقدلوا لاقو میلسن هب صاع هنا رض |
 | هصالخ تا العو ولقاج واو تلود رابک هلجج ندنغو دلاقهزایم هعشپ بوناوا یأر |
 | هرکصدنرادص | نوبامهظطخ هجوم قر هنلوا ضرعه هاش داپ ةع راک |

 | رلیدانم یرافج هنلوا تازاح هسرولوانایهزب و بواوا یی ادعام ند ساو تا |
 هرزوسردمن هدن وامه مرحو نوبامهنو ردنآ هدنیعع یتیذنلوانالعا هلسادن ۱

 ۱ ملف هبهن اتم رض هدنفرظ نوک ی کیا هتسبیارا ین اواو هیشاغو تخر قلعتم
 | راندا مک ب ولیصاب ناتسزازب و بوشلوارمشفران امرف یخدهراهرمشطو یدناوا
 ۱ نیعر و ےس مهردرپ ید هرکوب نکل یدلری و یراهب بولا یماشارزومس ید |
 راب دلشاب هک هوفترازوس ج هیعشقاب هب راودنکی رایضهبندالک یاهفس |

 ندنراسف فاغک ك ندنموم میچ یراترمضخ مالسا هاش داپ نالوانینمول ارم اھ عم

 | یدنفا ماس هداز ازرتم یکوداعورشم كا فرم هرغنروما بولا یس هل ضف

 | ند هاده باک حورشو ردشمر ویری یت هدناک مان داها ما داشرلا لبث |
 | ىلعالاررضلا عفد ةنال ةجاح نيل سلات ناك اذا لم اب ساپ الو ) هدباتکمان هبافک |
 لعح هدکدننا سم تحاح همالسالها هکر ذشعا خجرصنود ( یندالالاعحا ۱

 هی تاناکوب یبش یندار هدنتفو یسالیئسا كن ادعا عوق رع لج ارب زردسابال |
 | نالوا سره داهج یرلتضح ما ادقیلخو رايا عهد یر سا لور ۱

 ینشردقلوا بورود نیک هلبا کک نیم یش ردد كح ۵ دید هعالسا ر کسو ۱

 كمرب و توقف هرلتا هلا لام لواو كعا قرص هرکسع یرابصم هلعج ندان |

 | لامعتسا میس ی اوا صوصخاب بولوا رالفا ندننپدلوا حرصم یکیدیا زیاج |



 (۱۲۰۱ ) یکردیک هل وپ اج هلبا هعب رش تکرح یک شوا ایم تامزاول هفاک
 (۱۲۰6) بو ریدلاق نس چلا وق سمی وکه بنش کب یه كنیم هدعفلا یذ یس لس

 یدقیچ هرفس هلبا فیش خاس ینوک ی زوقط كت ءرخالا یداجیسهنس
 جدار زو بولوا بارخ هلی یدعنو سیا مو رو یلوطاناوریندعناس رة ساما

 ندبصنم رهو هیج وت هرز و ترد تصنعر هد هنس ردنا لد قرص بص
 تنکم بحاسص هلیساک هلو لزو هنن ندمراو هتم هلا ذا یس هز اج

 روی زو بیز, هلبا دایستعاهرضح یخد ه.اعتلود راک یدلوا دوقفع یدارزو
 ییراو بوسلوا لام هتسحار و شمارآ هلبا هذاک تاماشنحاو ناونعو
 یک زوق لیالببق یربره لر دبا فرص هب یه ال مر اسو هرابیلا
 لوکن ندنرلتمدخ جد رافارمص راب کک تاود ونوب هل هح یرلقدلاق
 قفصم ندد لوا لباقا یراتک رحو مودم یر هلام هوق لکا
 بوروک ی وراد ادیکیدلبا تمدخ فارم ھره اشاب فسو هدقدلوا

ROلک خنک لیدر قم ربا در هک  
 تکحرح نداشاپ دواد و درا ند_:کیدمشنب ی ولکه ب یو هو دو رطاقو رکراب
 لاتجنو ارکر دقن هدزآ هکتساو هد ةتاتسا یشاب یجب اتلب ینوکی نزا تلنکیدتیا

 رادان هديا لاسرا هرکص نوک ی کیا ییلرعا بو روس هسیاراو یز هبرعوربکراب
 هسنکبب چوا لا ههلک هنت امو كنب رلترضح ناخ دیم! دیه نده زات لوا
 مربمو مدقم هدنسفناشاپ فس وب یدهاراب هشیارب یدنكوا لاسرا مسقا
 هد هیللود روفا نکل بولوا فیرش ت اذر تاودو ند هاوخرمخ هلهحو رهو
 هرکص ندکدلی بوروک ین اهجدی و كيت هليا بصاشرود قز هوا مدنفسم
 نیید زالوا نوصن یرب ند هپ ضن یلاع لاوحا بوک لل ام یخد هلترازو
 ثعاب دهن روهظ ؛لرفس موئشهوب هلا هلا هط رغم تربغ تواوآ ندرت اذ

 | یم تیج رب زؤ رب رش واو زن اصوا یسودنکو ید اوا تمه اجا قردلوا
 نوا كمر ونک هدوجو هلیج تمدخرب ااو ایرح هدنوپامه سولج هدفسیا
 كنبسو دنک نکیآ شلریو لاالقتسا هلیلاسرا دب دجر هم هتسودنک
 هنن هنس تویمر و ریبن یر هطظح الم یکدتیا وید ر ولوا فرطرب هدهنسر رەس

 نوسنیک یرکبسع شبق ناوسلکیرکسصع زابمب قر هنلوا قالبا لام ردقوب

 كنیراترضح ناخ دیم اد بع موح مو .یدم هلیروکش بار, یربغ ندهید
 راتعسمو تن قوح كي ندالغو ط2هدودرا رکو هدیداچسرذ ءازک هدی صع

 46 ندکدلکح

 مچ تم ی



 ۱ 4 روا هداما تونید هعفدوب هززا مایا یدزمزشوک ساب عدلا توقد أ

 ۱ وا تو دک لکرکسف من وام ی اتو قا مردك هر وش أم لح رال وق و | ۱

 ۱ رکن دک اپ رفت وند کن هدافا شا هدم وم د نموا یاس نام نکلوق | 1

 ۱ مدنلخ اس شات طکشب نوتلاه کشو یدلرا تدوع نوا هتفایتف ءان هلو 1

 ۱ مذق رب زار 7 هد ااو یدتارو وا زاظعا هاب هنر ترلوازا اڑ کلا [

 | هنو تام »کب هایش هن اد جوا هلغلوا رداد نوابه را نما نکرح مدقا | أ

 ۱ نالن را و داود عیجیدآ :۸سللوا زو لوا لک | هنوکه تاعسکی وب بو ردنو که | ۷

 نرو ةسشلوآ ناما تاع: یزادقم تنافکورکشهر یا تبافک هاب ىجا | 9

 || یرکسف اغود یب رد هحرک ۱ هنی ززوا كلوب ییدلبآ هدافاوید رزوا نا 1
 ندنکندعا فو یرکسضیموباف نالکندفاک او یارطا هد ةسلا رول اوا تن | ۱

 ۱ لا وا هل "هدارا ان ندننکح دیا زو مع تو ید لارا غ راک اکو

 ۱ شا هلا استیکر ندنرلفر الاخر نوربت و نو ردنا هد نشت زتس ناضمر | 1

 | قر هوا اطعا یراهارحرخو یهج و كرادت هدنداعس رد طنا
 هروصن» تادرس نج د الج ابا هد هرص یییدالوا ییلتساو لاسرا هیاتشاپ نادوق | ۱

 | قواه طخ نالوارداص یواحیراسفتسا ودیر را داذما هنس هظظقاخح |

 | هش ودا لا سرا ده فرط یدنفا مالسالا حش اشاپ یطصم ماتمع اف |
 1 ماوعر اء یرل بج امد الع هدتعا تولوار a توک یس ثالمرا عالطالا دول

 | ثعاب هت اس هلذلوا دوعفم یراهیلام هوقو تسد یې بویم هنلوا سابق هسا |

 | ورجایخدوا هدافا هناشاپ ماقمم افوید ردک مالا هل نم رضا هنب نیفلوا تیفیکرب |
 | كج هاکنوزنا هت الاب كص بل تیر لتر طح ناجع خیلس نادطلس هدننکیدتبا صمت |
 | «دیشنکح نویابه ط> واد نوايا حات هرانا لاعتف یاد نوتسلک ندهللا ۱

 | یتیدنلوا نایپهدالاب کو لاح  ردررح هد ران كب دجا دیواجوید ردشهزویپ |
 | رنک اما رابدیا هدنلاخ هفافورفف اه تقواوا یهورک الع لصا هزژوا |
 یجاعد هد هناعا كن همسر یانلع نالوا عتعم هدنلود هباس ها هیلع ۱

 | هنسراو یغب دلوا نابسسج هلاحو تقو یرام رج نات نيد زب یهو رک |
 0 زدن اب تفلک

 ۱ نالکهع وقو ۳ نمرات لب دج ای واح هثی و |

 | بسک هیلعالودینارضح ماف یالکور اتنو ماظعرودص ةا راغلن اشورپ(

 ۱ کیک اب فسوپ نکیاریشلکهدیا Ee aa ترا

 (۲) نوت جو



۱۳۰4 
 هده

 هدفبفر نف قی رط ول هرم هرارلتاذ نالوا نیحا ل اوذ هليا تایل هب همهم:

 هفر اعمیالعا جوا هلا لاکو ۴ لاو رپ هن ق رهلوا نيته لا ق بود هود ید

1 
 هکبنج هدنکوا ین اپا هسلواو مدم هلوب مدردشارا قوج نعش د هنس نک هکیدلیا |

AE A Fer 

 تینا یدیازاکرد یفبد_لوا جانحم هحالصا حورشم هجو رب ك هيلع قد رط
 هدازیدیج هلغلوا طرس زر یالکو هدروما عاغع هل وعو

 هنس بعاد عاجرا هنیدق عضو ونک قد رط هللروص یفد هلب وب لنیدنفا

 هلن یا هجو رب ی ةددلوا یان ا هد هیسایسرومایسود

 ر ولوا مولعم ندنلاح

 الهج هن هلیسح قلوا حسن یس هلصا تاعاظن كن هيلع قب رطلصاطا

 روما *راداهدمهو تلیضفو عمه ید راتولوا هجرک | بواوا الع كلس لخاد

 ںالھا ان ماطر نالوا ادیب هنا الع هدنرلحا هلدل وآ بلاع ی هلهج هد هساد رونو

 یدپا رار کج یس هلن اغ تلودراب و راک ی کل اجر راس راس هدو راراچوا
 هکر يد هدنس هرسص یت اعوقو یس هنس تردزویکداویشا هد: رات كب دجا دی واج

 هلیج را أم ه دکد لیا برقن یبورخ تقو كی وبامه یاغود هلیلولح راہب مسوم
 ۸۰ ط ر یواح الفتح اباطخ هباش اپنیسحاب ر د ناد وق نوجمایسکیا یس هنن زاربا

 اتو د ههاسو دیفس شیک نس نک ید هنس وپ بولوا شارویزادص!نونامه طخ
 چ وایت رکی لا كترامو یصکیا كف رش بجر هلسلوا ندلاح همزال یبنرت

 هکدپ ولاش نواو و جارق تردو دا اون یباو هته شرب و نیستفرف زکسو نوبلاق
 نوعا هظفاحیراجت ندیا دش دما قرهنلوا ریه اس هراپ رکسیمر کی اعج

 نادوبق هرکص ندقدنلوا لاسرا اغود مغ اطرب ید هزکد قاو جارخا هزکد هرق

 یرهجهدئر رو بواوا م "یورخ هرکد هرق هلبا اعود وانبلکی د كن اشاپ
 هتوو ین ام لء نو بتر كس افسزواس هم ندز اکا ن

 یاغتو دنالوا یهنندرکسهراحاب هلفوخ ند یه اش داپ بضخ هدلاخ یغیدلوا حاتحم

 ینوکر ازاپ ینزوفطیمرکب كن اسو یه یجرکب كن ابعش كاردپا هغرالا نوبامه
 ناف لس نا اف هد_قدقیح هر ونامهر روض e هرزواعدو نوناق

 واد همردنود زول ندنععدو هيا ت تواخر یکه نس نک کک ینس مه وکی رات رج

 نکرروط هدنر ز وا رویت دکب هجوخ هنسنک هسیا اشا ناد وپ بور وپ هيبت
 هاشداپ هنکودناشابا رارف بوغاربروعت هدقدصاب یساغ ود نه هلغغلا لع

 یدص هباوح هل هجو وب قرهلوا لغاغ ندنفیداو فقاو كن رازرضح هانلاو

 ك
 د

 ٭ توعد



 وب وچ ۳ با

 قد رطناکراق رهلوا ےہ عنم یاماظن با نامز رو ره نکیام ظ.نم قد طب لک و

 هحاوخح نالوأ و :ھ اعضا تولاقردان كڭېتاؤذ a اع اهعک هدنجما

 هرزوایلوایهو رکی باعد هلتهج یرلفدلواربسخیب نا د زوم دیابت
 یدیارلسلوا هف فر نیابه هب هتیعریالع نالوا ناف .هیلع هعیفر بدار

 هتفر نکیشاک هلل وو لتاذ فقاو هن لودر وما یاد هدنمما هدر یاو ددا
 فالساو امر ماظع رو دص قزول وارمصصع هسالاحر ةبلق ید نولعموب هتفر ||

 یراهن امزو هاذ تیثبحو رخو یرابرهاظ یزنکل یدیشلک هب هجرد
 e ع وع“ یرار وس هذّلود دزو مرو زز عم هدلاهاو یزکسعر 2 ضد .هلبلسح

 هیاع وان ید | ندا همزال قعلو ی هن را ودنک هدروما ماهم قرهلوا

 ابراو لها دوا بوریو ل القا دنشه ماقم هب یدنفا هداز یدیج
 2 دی دو امان او لوصا نالوا رودبار ط هلا مادنهسا

 یدنفا فراع د هد از یرد ندن رالورع» تشم قیح یدیشیعا مایق هديب

 یدفالماکد ع هل با| ید فا دج | هداز یفمو كتیگ هب رشح ندناو هی هیهاتوک
 یر دیعب ندر كزحوا هر زوا كعا اا ا و هرقنا نالوا ی راقل هی را

 ندا رفاوذالوا دعهد كی اد چ وا لصفنم ندتعهشهماقم هل وب هدکد لبا ضرع

 لاحو تقو هب یدنفا هداز یدیج نکیا رپ اغم هب هناه اش ملس عبط یراقارفا
 ملا راشم هلک 5 مزال هدعابسم نوحا لالعتسا يتو دلو | شمرب و هرزوایساضتفا

 لاسرا ةئ راعنع هلا جارحا ندنداهسرد هدنلداوایس درس ) ê8) ( ندر یحوا

 ینیراملهپرا ید كنيلاومصعب هلیایدنفا هللا بخیشاب یکحییبساو كب ھارپا
 یدنفا جاقرب لو زعم ندةلمالسالا عش هدکدلبا تراشا ی الج او نن هلیا عفر

ITEمرلنوو یذلوامولعمردن یراتحانقو یدنلوا هدها شه یس  

 هداسف زرولک هناسل ن ےهوزیعاد یدنفا مه هدقدلواقوج كب نکا لکد مبشر
 نیس هریدلبب هلب وب هزیګ اد. یدنفا ردیا ترافکی دلایبرلقل هپرا رولو ا ثعاب

 ریقق روظنف نواره طخ نالوا شل روسرادصا اب ابا هناشات : مافمم اف وید

 ردشلوا

 ی کوا هد افتسا ندنرلیآر هدنزادساک هتر وس ویلا او تهن اما

  aیراتر صح ناخ ملس نا  rهدارا یک ڪل الرضا | ۳

 1 نا طاس برق قل زط یاهطع نالوا كدب ۲ هلي هر و لالخ هلال ساو د دوعنو

 | قبا مالسالا مش نی زیسکمکقوج یدنفا هداز یدیج نکل یدیاراشعلوا

۱ 



 هاب f CUT دم

 یر هرا ب دن لر هبا افو هنوبد تالمجت یکیدلیا كلرادتقجا بولبرویب |
 لیبا مور نالوا لصم هلنروصوب رد ٹیک بودیا س الفا یالب راح و د |
 یلوطانا لعاب ینوک ی جی درد یمرکب كنس ها یذ هموق مه دنم یکارکتعیضاق |

 یکلرکسعیضاق یلوطان او هپ یدنفاالنء هللا درع رکذ لا تلاش نالوایرکسعیضاق

 هدنک زا فصاو رد ثلروب ناسحاو هیحوت 4 یدنقا دعسا دجنا هداز ابصا

 هدنس هطا سید ربق ی دنفا كب یطصمیوازا لع هدهملاوردر رحم هله ج و و
 لز هم هدیا جا ما هلیتساوهو بآ كن هبصق هشومفل تی دلوا متم

 ردنتلیا تافو هدنفرظ هنسرب ب ولوا ج هان

 هنمودخم نا وب هد یشن اب یدنفا كب میهازبا قبس م السالا عش یردبهدنت افو |
 ندیمالسال اشف رطیدنوا كب میها ارا نسلزوسناسحا یس وز یاسر دم هعطقرت |

 شلیا ضع هپ هسیلع تع ید ی دنفا مال سالا مش ہلکا اعدت ساو زا
 ی زلم لس ناطلس یععالصا هر نکع كن هيلع ق رطهداتا وپ هد هسیآ

 هد شکن وياه طخ وید نوسلوا سردم نامز یییداوا یعلم ن د_:ةیداوا ||

2 

 ۱ رد شارو
 ید فا دص دمع رکذلا فلاس نالوا بص یسیضاق نواه یو درا

 یس هنس تردزویکیآ وشا هدسااح یشیدلوا ینافریب ر ب رق هناسقط یس

 یاضتفم ید یدنفا اص هداز ی هصک ندن زل وا هباب هکم نانلوب یرظا

 ند هذه شتم تاوذ ق ر هلو! راح ود هشک اشک هلا فاک او فارطا هرزوا یمصه
 هلکعا سح یی رود ص هردانر ند فرط یسانعصخ یییدلوا شارف |

 یتسانم همرکارادرس بوشود هنب رکف ناب رک ص یل ند :ظوحم ی اصع
 ) f-o ) نيل وا بلاط هنغاضاق ن واھ ی ودرا ندد دلوا ید °

 قرهنلوا هیج وت یغلیضاق نو امه یو درا هنس هدهع هدنلثاوا یمرح یش هنس

 صالخ ند هرطا_ع نالوا ظومم هه داعسرد هلدعلوا لاتسرا ه:فرط ودرا |

 هے سب رس اب وشی راق هشباره ید هدنوب ا۵ یودرا هد سیا شاوب
 هدرز ر دکح یتماخو هلر هلکص هال هدابز نده دن اللوق نا

 رونلوا نایپ

 هيلع ی رط هلهحو یتیدنلوا نان هدنلیذ لاج 9 كموحص نت اما هدالاب

 ندن اس لثاتضف تاوذ نالوا باا هه تامولعم هدنهجچره هلیتفو |
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 لوبن اتسا هي یدنفا مهار یناتسفاط هلبا یدنفا میل س دم هداز یععمشی و

 ح ردشلرپ و یرهیاپ
 یرکسعیضاق باور ح و رشم هجورب هنلاح ماجا كنيدنفا كب نط صم مل هاک
 | هد الوا لهو ندددلوا لن ۳ كه اشذحاو تشز لصالاق یک ینیدلوا

 ماتا ناتلوا 4 ادا هرزوایعرش جم ندنفرط ماو نوعا فرض هب اراد هلوعءوب

 یارجاو داشک ی سومف توشر این او یأرساو ذخا هدننروصضارقتسای اما
 -یمان واعد نالوبعوقو یکرولوا لصاح هلبا ساق رکح درح هک نوک تموکح
 مدنی مکح هلیوش یی هداموب نب هلي تیا دایتعا یو ر هلیاقیبطن تار
 .هدیلابل صعب هقشب ندنشب داوا ث2 ع وضوم یاللا نيب یمالک نوسلزا مالعا

 | ندراور هداس نالوا هدنتم دخ « دلاح یراکدلبا هط احا نف ارطا كس هبرع

 ندنکیدلکهدنا لالمو هودنا عفد هليا لابو لاب یاشامت بولا هنس هب رع یی رب

 هنسودنک ا رظن هلاحو تقوهدنروصوب بوک هن ابی هد لفاساو اعا

 تلعه نوش نوش ندسلاح باا نکیآ نمد ه-هزال كمربو نزود یکحرب

 ییدلبا تن افك هنس هر ادو ح رفمو عساو یس هنانطخ اس که دزور واتساو

 كنپ دفا فیظف دج ا لوتقمو روه شم هبا ترهش دصق نکیا مفضاو
 ییاشاپ ماقم اف هلا طیسوت یل اجر نانیعتم صعب بولوا بلاسط هنا

 ییصاوخ صعب نامه لر ھل هانشایب ی ر ودص هبنس هدارا قفاوم هنسهدارا

 | یرهدنن اوخو هدنزاس نالوا برم هج دقاو باتش هب یلابر وک ذمو باعتسا
 یکیدلیا ل اراغ لازا ندنرطاخ هسنیپآو مجج نیرید نویا یایحا هلیا بالصخسا
 هدشک اشک هب هقب هقی هلبا ادها هیمالسارک اس قحهلوا نوب ابه عع لصاو
 دنماجر ند هلا هاکرد هليا نیناو هی رک روڪ هرانلوا م السا لها هلبساوا
 یراومهان راوطاوب كني دنفار کسیعیضاف نکیا تمذ ه.ضب رف قلوا نیبمرصن

 هدلوب ول هسل وب نس هلت سم یرابانج ی دنفا هک هلل وش بولوا تج هسان ماوع
 ندننیدلوا رهاط ينج هلوا د ابه دی اقع داسفا بس هد یدزغا تکرح
 ندیهانب یوتف فرط هدق دلوا رداصن وامه طخ نوعا یسعلوا نیا هسیربق
 ما ید یقیدارا كنيدنفا مالالا جش نوسرولم هلب وش قلو ا تعافسشا

 هدارا ومما یبا تعزع هنسافنم هید تاب یتوید نامه ندنفیدلوا تر وصوب
ERT 



 هو ۳۶ 4 از دو

 السخاو ۳۹ هب ین وہلعس ن الوا یس أر طویم كش ردپ قم هسنخد دل وا

 ۱ ید وا
 هفت ارهاط کرد كي دج ا دیواح هدنهافم ناب یلزع بیس كني دے فا رشاع

 بوراو هسنعادو هدرادکسسا یسٍ رپ ندنسابحا نکل بولوا بیس ییاکترا
 ولتکوش هدنس.هطوا ضرع هد رغ اود وص هدکدلبا لاوس ن دنلزع ثعاب

 هد کډ تا لاوس نس هدام ایسورپ بور وپ باطخ هنیرللوقوب زی دقا
 لهجو وش نوح ینیدلوا ناسللا طوبضم بولوا هدنا ید یدنفا قیفوت
 هد بسر هماسعا هرز وا نوب امه دا رح هدا ءا دا نویمهید یدلرب و ماد

 نیلیا نارذ ڪڪ ب ولوا ب اکر هنس هڪ! اغا هرکص ندن اوید مدیشعدر ولوا
 هد اکر ید) اق تقو هکعا هدافا بوراو هب ید فا مالالا جش ین

 مدتیا لاوس ی هلاکم ه دن هطوا ضر هن رایعاد ی دنفا مالسالا عش

 رلشمروس وید یدعبا لبص غ ییفج هلوا هنوک هب بورد ر واوا لز وک ها ءاسلا

 دن نامه یاک اش ی رار رفت هلاکم ن اوا هلیاولابسورپ هدمالک ی اننا هنپ و

 شلوا رداصی را نوسناوا ی دلو ضرع هل طخ و دنک لرشام
 یرلفدر وی لاوس لرد فا نوصن هدقدراو هنراترا ز هدنرو مم نوک جافرب
 هل لوا رهگیفر یدنفا قیفوت  ه.لح وا هدکدید دعا ناب نس هدام ایسو رپ

 باوح وند یدعلوا اتار > ءاش هغی دل وا مک ن دنا هرز وانکیرها زهداموب

 هضاب ندز 1 ط هرکی لر رفت هلاکم هل مس تودیازاما هم الک دعا مدرب و

 هرزوا قواه صال زید دفا یییار وئلوا ضرع هيا يلع ةع تولیکح

 || راهطا لاعفنا تر وص هد زدکح هدیکه لبا رکطخ ود: کک هرکصن دعس

 لقن هبد لر ڪڪ قل وا یراک د ےلیا دع بیقر یزپ نت بیع یدیشقا
 ردشعا
 كب نطصم هدسنعوفو لزع حو رشم هجو زب كنیدنفا شاع هسیا لاح هنره
 هل یعان دین دک دا لعو یس ید هنکلرکیعیضاق ىلا مود یدینفا

 جد مرک هل س هطح الم كلر وش ود ن دکښسکو ب هداررب و كعسود همادرب

 ینوک ییز وفقط كلاوش بویملوا ضمن ندیهانپ یوق فرط
 کپ نطصم هیلا راشم یک رکعیضاق لا مو ر نالوا لصم حورشم هجورب
 هب ید فا النم هنلادع رکدلا یفااص یکلرکسعیضاق ی وطاناو هی یدنفا

 یو انآ ید هی ی دفا یه ارا ی ینیوا یونف هد یص یتیدس رو هبحوت

 ¥ یممشب و $



 ون ۳ بت ٍ

 قازا فان هد صع لوا,هد مننا ناق كب نطص» یودع كکب ۹

 دنا النم هللا دع قجحراتأت « داز یدنفا نا عع نالوا ین ادم یب هم العو

 هدلاع "یی دنسنلوپ ٣ هدن دنع كسکره یان فوقو هنلوذزوماو لاکو لضف
 Ar | ر اس ون قمسا ردض قحا تواوا مدوا هلس ندی دنفا هداز یدنج ی رڪ

 یدیشلوا لئاحو 0 هنس کرت هلیا نیو لع ندنغلضاقودرا نشود نک

 سلجم نؤکرپ هداکدغا تدوع نل ادا قر هنو « دنروشم نملاحم هنن یدعشاما
 مارب یک النم هل ادب,« دقدلجا ثح زاد هنترادنض یلوظانآ هدیمالسالا حش

 ندنزابهانب یوتف ناسا ی الک ردلاحم یه وت هرخا نکنآراو تاذ لضافو

 توشود هتشالت هل رله ردشلب هب یدو ' كب نطصهراضءب نعي دلوا رد اط

 لالقتسالاب ۵ دانا لوا هل زدبا تح : ع وضوم یساهدا قد رط مدسق نره

 مرا تەح ار هی اشا ن نحن ئات نا اوب مر ؟ اراد رسو مظعاردص

 ەدەناب هداش که تارب سعت داعسرد نوا ی ااف لوصح یجدواو

 نسح ید یدتفاهداز ید ج هل. ۸ طحن الم ز ول قو تحوم

 نس هتیف ع تدم یدنفا دج ه داز یدنفا یل وابوه * دیا در ن ساغلا كناشاپ
 ننوک ینا نوا كننسالوالایداتجب یی هنسس 6۲۰۶ ) وبشا هدکدلبا لاکا
 تولوا هبخوت هب ی دذا كب قطصم لازا شم یلرکسهرضاق یلوطازا
 ه د فح کپ نط صم لر هلک نارک هب یم ال سالا جش مط بی ع عضو وب قجتا
 یدیشعا نیکو طظ غ اعضا

 نوبابه ی ودرا هبا لزعهداز یعقرط یسبضاق نونامه یودرا هداننالوا هني و

 شازوب هبخوت هی یدنفا نط صم قدص نالوا ماکب هلبس هیاپ هکم هرکوب یخلیضاق
 نالوا فارشالا بیقن ال احو یرکسعیضاق یلبا مور قیاس هدالخوو
 ینوک ی جندب ی رک: كموق ره هام ندنغیدلوا شا تافو یدنفا شد ورد

 دیا شوا فارشالا بیقنیدتفاقیفوت یحدیسلا العلا سر

 حالصو فیفع هجرکا ارظن هسنپ رب ست كفصاو خ روم یخد یدنفارشاع
 راد هعمطو صرخ كنت ا قلعت صاوخ هده سرا تاذرب قوص وم هلا لاح

 هذ ندنکیدر وشو د هنن استا كقفلخ یتسودنک ی زا هدیدنسیانر اوطا ضعب |
 ردع هر ودن,.کح هللط لوصح هح هد بز هدنعوقو ی هکر نا طاس مناخ

 ینبدلوا تقا لو دوج و بح اصو هنغیدنلوا د انسا یئروص فاسلعاو
 دادماو ا ۵ لاو ین بها یر هلو ی ندشیدلوا یخ هدیهانب یون و دا

 اه بد سم سیو یاس حج
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 لزعان یک, | ید ران ال وب از یک دارا تب و دد 1 كذصاو

 یناقاسشاپ نیم قیسا رد نان وب نم ردص یاد زنه الا نکیش هوا

 E SR o هدع*ومره

 شماغارادشا دد ج ردص هنلب دبتو لز ندنغد داوا لت ام ةتقادض كاسم

 1 لاب ع عارف راد عرب دات اوب قرەلوا حارلالیلع ىدا قط صم هدهسیا

 a بر هلبا لزع ین وک ی عشب نوا كفن رش ناضهر هلغوا ج اتح هج ارم عید
 ۱ هفل اد « ذاز ییہ هما عوطو لاعردص یادنعک ی دنفا هنا صرف ۓمارتقډ

 .A وا تصل ی جمها رفد یدنوا

 ت هلا لع یبم هننو اځر یدتفا كشر ارطن هنر ین كکب ا دی واع اما

 هللا ضف ا۶ یرصتوا نکل توتلوا تصد یدنفا روا ضيق قیاس شاتر

 تینا همالسال اش ییمب شقیاروهظ ندنناسننا هلحش ضعب هد هناتما كنيدنفا
 هوقو هژ.صرع یبشغ لیهس .كنب راطعاو دخا هدن ون اش یو درا رلتلوا

 ناخ ملس ناطلس هاکعا سکع هیالاب ماع یییدساوا« د امر شا رو تڪ

 -یقیطصم صوصخحان بویلوا عم ب ۸ نه ام یلزعادنهکر , هدنوک یا یراترضح

 عاص بلسنم یر وعش هيرب ڭمدا شهردرا هل اک یب رح نف یک یدس وا

 ردلوفنم ند هقن یکیدیدردن عاب هج رتو سصز یورک چد
 یرلیرض> ناخ اخ ےلس ناطاس نوا عاجرا هنیدق عضو هيلع ت د رط هکنوح

 یدیسمر و لالقتساو دوفن هلم س هداز هر یدسنفا هداز یدیچ مالالا حش

 لیس کلا ندنغی د لوا لفتسم ه دت را دص ید اشاپ نسح یزاع موح ص جا

 هدنت او كنا اما یدرولوا یر اج ید هد هيلع یر ان دح اضءب ید وقن

 زا ندنفیدلاق ناشب راق هنشيا ق رهل اف هنشابو دنک نوش نوش یدنفا هداز یدیج

 هغلوا یراجیراذ وفن هدررپ راس رکو هدو را "لر لب كنیراہسشنم كنا هعشب
 یدیشم الشاب

 د. هاج قدرط تاعوقو ضعب #

 سساع هداز نیر هد_ددلوا مالسالا حش ىدا ه داز یدیج قیاس لاونع

 قراع در هداز یدنفا هللاء اطعو هل کلر کسعضاق یا مو ر ید اا

 تقو كنکل رکسهیضاق لوطانا ردرلشاوا ماکب هلرغلضم لوبن اتسا یدنفا

 ها شاپ دیم ضوع هج رکا تیره DE بو دل تر ید یهو
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 كدنفا دشار هبلا یم وم ندشنذلوا شاروس « دبشکن وابه طخ ولد روا
 تیرعه هراز ابا یندح راس 2 یی دسد مق هرداصاد یسایشاو لاومآ لوک

 ردش ] مسو ھه

 ہد صو صخره هلا لیگ گه ل یول او صاحت لاحاشاب ن تح كیدح ردص

 دح وقف قیسار :دص نالوا تفر لونا ET هرات

 .لاعر ندفرطر نوحا كاب دا عفد ن لاعحا برفت ر هم اف ون كناشاپ فسو

 ینلانف كن هعباسهرادا ید ندفرطربو یعس هلج هیودنک قرهیاشخوا ق

 هدنسضءعب كن رار روت کید لک هديا دعت هويات تاکر ههوو یش

 د وی ا ملس ناطلس هکیدلاق ید اوا لاخ ندکعا غو

 تای هز وما تاک دو ردن ناف سارا یک یا تر
 هعطقر هدد ر دص هدل الخ وب تح بولوا لاخ نتا همزال یاناصوو

 هفح قیفوت « دروما هفاک هدنف رش نوعه كردبا لاسراورادصا نوناب#ه طخ

 نالوا مانا روغتءو تناعرز ههالا نخ ىلع تعغشو هللا رمال مع ت تنراقع

 ورین دندهر نکیارهاظ کج هلک هلو صح هلا تان ا۶ ند دابع مو ت توشر

 بواوا راکشا م یو توشرو راکرد مسو لا وربندنروهظرغس صوصخابو
 تلاتسارا و ندو هلدس کدلکترفن ه اطباضو اور تولق هلبا بضعو تدش

 هللادنع هلرب تقد ۾ هلهاسه» هلغطا هب ااعرو ارففو تب امر هب لر دقو تاغتلاو
 وید نیس هلوا ره ظم هم هاه شرخ یاعد هلبا قلقلوار الا حودع ساتناو

 لدغ e روهس اروم ( هکولم نيد يلع سانلا ) كد لعاب یدشلروس

 یدیاراشاوا بغار 4 یع !'ے م فرص هرزوا كمرتسوک هلرج هدناو تج مو

 زاها هح هدڌاز ۰ دزفح راد ردقن ره یرات عح ناخ ملس ناطلس هدرب و

 هل هلوا یرهناهاش برشم ینانم كمر و ل القتسا الماک هن هدهسدیآ هحوت

 نو ظهاردص نو نوت یک یراترمضحناخ دیطادع موج سه نافاخ

 یدنا زم هدنار وما

 هللا لع ندخرط ددشزدتف یدانفاد دشز قطصم ناناوب ارضك هداشاوب

 خد هدن سعاوا صن للام ردص یادضهک تنبدنفا ها ضیف ییمارتفد هنر |[
 تداهسرد یدو! نط ص مو ندنغپ دنلوار اهشتسا تباحصو ضرغ ةا ش

 ینیدسلوا هز اه اش راربغا تح وم لغ نیکو . شلوا نهق ندنفرط

 ۱ 0 ردي وه"



an ۲ ۳ 

 ۱ یرارک اجوب هدتوعض* بو زاب رب زفت هعطقرب هنوپ اه باکر اباوج هنویابه
 یارحا نداد اوا یرللوق ثور و»ندنرلناکم تنج دل او كفدنفا واتمارک
 دود رح مداه هکر ديا قح ردف هنا د تبع تمد هل رف یرلن وامه ضا

 یس هيب رناشاپ نسح لربارج یرالوف اش اپ فسوب طوف ردبلکد تنابص
 ندن ید اوا « دنس هل زم حابم هدنرا دنع یراناجو لام كهللادابع بولوا
 باکت را لبس هظ>المزولوا بابا رادم هن را ودنکرامدا دهن هب ییک» دگر

 شحاوف تاکنرا هد روک ذم تقو ردمولعم هعدنفا یی داق تنعلم یراکدعا
 نوا یاضر قالخ هر ول ر وږ نامرف یم هېر ید نوا یکدلبا

 یرازک اچ رکا رد روصتهریغر وصق هدنس ارجا بقعرد بویلوا مدح تکرح
 قح هدد لوا الا هب وامه مع ويد یدلوب ع وفو هب رک عا والثوب « دنتقو

 وفع ندنراشب روم أم ندنراناسیعا هرشط هلب دی موقع هکر دلداع د هاش یلاعت
 ندمدنفا هسلوا ۳ ردقو فيلا شورع لب هرز وا كا هذاحا دوخابو

 قح ردم هنادیبع مولعم انیفب کج ها غب رد ید كمدنفا مردیا بلط
 یدسانا تدشن ندنربغت یر هن اهاش نط نسح نالوار اکرد هدم هنارک اج

 لاحم ع ندنکیدلبا لاح ناشب رب هیلکلاب و تربح یجب قب رغ نب رک اچ وخ
 هدننوک ی باسردص یر اءتلود لاحر رد_یشلوا رو هی دصت هاب رب یک

 یررادسقم روم دبعوب لکد نکم یریبعت هکر شلوار اجود هتشحو هبنرعرب
 رابتعاو لد یو ر و تافنلاو شزاون هنوکرازه و ربندنوکمکیدلک هیوبامه یادم
 هدنر «رومآمر وما ی رار رپره توپلبا تشهدو تشحو هبلازا نکما امهم ملا
 هدنهابا نتکرح هر زوا نمد صوصخا 9 نکیارراشلوا ده٥ هته لے

 توشحو فوخراحود كنس هل یس هرد اصمو نو لزع هنوکو ب كموقع

 هلو ارهاظ هدب رک اج دنه ینج هلوا بس هني رانو رد راسکناو هن رالوا
 زا و اجر یسلروی وفع كلب دم" هلا قیلعت هرخا تفو ی دات كموق مع
 یدیعبتو درط هلدیشار هتسالاب لر وک درب رفت هد هشناا شابا اهئا وید روئلوا

 راتفرک هل اح وب هلیا توشز كتاود ارز ردرخ اضع هعلود هدیه هزکباتج ےھ

 بولوا بم هی راکدتبا یکلوا یتدوب نکل ردییس یس ابا هی نالغواوب هتسلوا
 یاضر نا لوبق تراهط نالو اراد رح لما لکد یلهلک هترادص نس هسخوب

 نس هدیال هجوم مویامه ذمخ نانلوا لاسرا م دقم لهسبازنسا یغویاسمه
 ی رلفدلوا نوعلم هب ارات وب رد.قوت یس قحهل وا هس وو هلو لاخر راس

EE 



 نن ی ا
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 كد افغا ع ور كغیا ار + او ضرع دیویوق هنفلف نص ب ایا هرزوا | |

 رولک نارک هک لع عیط یس هب انش ووش ےب ظدتالمرب یا زج ندید وا ||

 نط نسخ تنطاس ناکد انا نالوا س وسګ یس ر اک راكقا هلوعم وب و

 اما زز ولوا مهروک هدیشیا ولا و یرعوط هرکص ق رةلوا رود ندسکو لم
 قالوا ناک ولمارظن رهظمران اشد اب هلصم قر هل وا یراع نادسضرع

 هت صم اضعم هلکرت نوتب نوتب یت اینصعش نکل ژرواوب رفظ هسصوصخره
 تیففوم هد تعا تاود ناکب انا ندنغید لوا رد ان کی تاود ندیا ر طف یصح

 هح رکا ایشاپ نشح دیدج ردص ردشاروهظ ردات ید راناوا مانی همان
 دوا هب رشسلا بتسح هد هسلا شعل ا ةتشدا ةه اا هلن وب ءدل اح تاد

 هدعب یکدم هديا عامد هیفصت ند هسناذ ضارغاو هیصهراکفا نوت نوش
 ینرصتم كنالسهدل الخوب جح رولوا ناشد ندد اکرح ضعب نالک هروهظ

 هدنتپ روم اعیافیا كناشاپ بلس نالوار ومأمهنوبامه یودرا هل تالبجب روس بواوا
 یف هنیس هرب زج ۳ هرداصااب لام یه هنغیدتوا عو یواخر و تناطل

 ردب و یک ودیا یمان ندنعددلوا یسعدق توادع هدنفح در یا الحاو

 لاوتمربندنکلپت اک ادضهک هدف رظ هنس یکیا بودیا تشن نداق اد
 یردپ یدنفا دشار دم لعوا كني دفا نسح نالوا لوا هعمانزور قیاس

 باکو هفیلخ هدر وک ذع ق هدنفرظ هنس چ وا یکتا هليا مان ۳
 تنادحو لئام هشیاغو م اشلحا لصالاق تولوا یسی> هل اقم یراوس تاهو

 قوس دل رمصع باحا ندنعد دلوا شهاعات توس یم هن ی هنامز هل یس

 زشکسو هرناد عیسول  قرهل وا لف اغ ندنکر خو لاح یکیدلکهدیا تعهصنو

 تکرح هرزوا دسیجو ربغ هجو ینیدبلوا لمحم لرصع هلیا هرخاف باپسا
 دحو ضو صصخ هرلیطعا رد ص هلا تد رەت ررب صف ندنکندتانا

 یسودنک هلتهج یتیدلوا « هدکعا شضرعت هرودا ماظع نورفا ندنس هفطو و
 سس

 هلتسلوا شعرا نیا مس یت اکرح هلوقموب *ل ردیکو شمروشود هنناسا كةلخ |
 لوح هعطخر ااطخ همرک | رادرس هد نط سلوا ینو هرداصع« دل الخ وب

 ناریهم لصالاق هيا دیدج ردص بولوا شل روب لاسراو رادصا نوپابه
 لاجر هدنکندلک هترادص ماقم هليا تن هدعاسم هد لاح ینیدلوا ندار ز و

 | طخ روک ذم ر ەشود هنس هبعاد صیلخت ند هطروو ید ییدنفا دشار |
 سس س
 ۳۹ ۳ حس سی سرب مس سو
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 ندغرظ ییسایا تقد لاک هنیراقیا تناستمو تابث بوبغیآ یک هنس نک هدکنحو |
 مسیاردیشیا یغیدلا دسقا ندرکسعیکی لوا نیس هديا دات یک ی رک هیودنک

 ويد مرواک ندنتح زم هلوتر وق ندلا مسیا را وط ییغیدنار واط كشوک هدنشیاو
 بن یساخا یر کک: اشا نسح ندنفیذلوا شا روی هدیشک نوبامهطخ
 هد کدشایرضینالولحم لاحرد ةرزوا كمرتسوک هلیجرب هد رها لوا هدقدناوا

 نان ارفت حلقلاد نا وار ین هدنغلاغا یسو د زا لیععما كناغا یبحص ینلس
 یفید وغلا هدنن اب قرهلوا بحاصالب یتادنس روه# لفت یدن قرق زوکنا

 هلا لیزمنینب هبموپ هجقا ناسکس زویت رد كن هموف مع تارفن قیقصلا یدل
 ردشعلوا ضع هنوپامه باکر یکیدلبایرممیعس

 رلناذقج هلوا یعوشابرکسع هدب رح مانا هلب وپ هل صوص خو هدنامزو لاحره
 هندداشاو نطنسح رکا سع دارفاو راذکراکو برشعیا تقبس یسهبرجت
 نسح دب دج رد ص نجا رد صم تاجشا علوا باتا ندت اوذ نالوارهظم

 لثان لومأمربغ نم هرکوب بوک «درابدا لاع یرع مانا هدناخ دبجر ود كناشاپ
 ناخ یاس ناطلس بوشباب هليا لا ترد هتص#قعلو | ترادص دنسم

 هدص وصخ ول نکیا زب یکح هدنا تمدخ هلو دص لصف هن رلتریضح |

 رب رعو ضرع نس هم رع وط تالاح باحا هدب ویک هننوپ قلراک هثه ادم

 هت ارسضعح ماظع رودص هت يارد ڪر حر قح هنلوا نی ینا

 یخاص لصا كشیا ارز ر دوب یس هحولشا كب ٥ دج لاصخ نالوا مزال

 نسح لنحصم هسبا ندنسلریاق كن الف دوخا نالف بولوا راها داپ
 تقادص هرلنآ ندنعبد_اوا یجیمط مما كجا وزرارانا هد از ندهلج ییلوصح

 ناخ میلس نابطلس هیلع هانب ردنرابع ندن ای نس هج ضوط كلاح تقیقح

 یتسارجارپ رقت هجو رب بویلواربغم ندنضعوب كءرک اراد رس یراترضح

 هکر دیا تداهش د وب هننیدلوا ظ وظ حو نونع هقشب ندنعیدروس هدارا
 نویابه طخ هعطقرپ هنن رز وا ضان اسر ااطخ هلاراشمرادرس هداساوب
 هرمدنفا ولتکوش مزبر هتسیک ضعب نالوا هدودرا هدننومصم بولوارداص

 فرط هکوبل اح بولوا ع وعمه یرلکدلبا تکرحاج ران وید ردراوز عات قلعت
 ردشلروب ويد ردرلندیا تمدح هلتفادص هلو دو ند قعاراتلوا یاعت هغ وياه

 هقشپ ندنمدخ هلق دص ی هک هه سو كمان قلعت هراهاشداپ عقاولا قو
 كمردن روپ ضرغل ناص وصخ ضعب طقف ردندنالسم یتحهیم هل وا یثرب

 ٭ هرزوا 0
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 نکلا ۲ ضب ك ری ید اشاب لع يلد درت هدنآ الخیس هل ۳۰ )وشا ۱

 هج هربسخذ بویلوا هریجو بوطیخد هدننان كنا هد هسیا شل الوپاج بور وا
 ردشلوار وج هل دوع هب « وارومیخدلوا ندنغیدلوا| ځد یس هعیاضم ||

 ها رع لوبامشیودرا ندنهیدلوا شلبا برقت راز راک مابا لرب لولح رام معوم
 كناشاپ نمبح ی زاغ ییوتم ردص هد هرصیتیدنلواثدشن هنکرادت جارخا

 هاظیناراراب هدنز هکر عم لیععسا بواوا یسشاب لد هدنک ازکسعرسلیعوسا
 ندنسودنکوازاربح ندنراقرفت هل لوا یرکسعیلد ولتلک هدنشیعماغانامعنالوا
 هنس طفاحم یسگاسبا هل.هرح ون قلنا مرم هنس هده ع ءان هند دلو | لومأم تمدخ ۱

 لیوم هنس هظفاسحم كناحاوص ناق هرتوط ی :روم أم ید ندناو شارویب روم
 ردشلیا راهتشابسک ینرهوارهاظیماراراب یخدهدار وا بوتوا |

 دار هلکم زال یلرع ندنفبدم هلو |قفوم هروما "رادا اغا یحی نالوایساغایرهکب
 فورمه هلک د یسیدنفا ناوید هلیااغارکب وبا یسادنمک لوق قباص هنغلاعایرصکب
 رداص هبنس *دارا نوا نییعتو بانا كني رب نداشاپ ناعع ناریمریم نالوا
 كنس هعلق لیععا هدانا وب بولوایساعالیععما ال احاحمارکب وا هددسدا شالوا

 ندنغیدلوایفانم هتقو باحایبارخا كنم رااغا هدلاح یو د لوب ند همزال ی و ھت

 هل هنروا نانلوا بیترت هندو اغارکب وا نکیآ یظفاحم نیدو اشاپدجم كلم هعشب
 دذالتح او لالتخ | نالوب ع وقو هدنیدو تقولوا بوراو هنیدو ی روا یساغاودرا
 ه یدل وا تساتم نادنح هتتمدخ قلاخا یدعش ندنهیدلوا هبلایومیاغآ بیس
 ندخراخ بویلوا شاواریذپ هی رت هدقاجو اید اداب نا یس دفا ناویدو

 || هکنوح هسار وت کک هغلاغا هل ساوا شبا هبترزارحا هلبالوخد هب 4ساس
 لا ایما وا نونولقاحوا داش ندنغند لوا یک شعب هل لوی ندقاحوا

 رها ینح هل وا هدین بلط ترازو ةبتر یخدیمودنک هد لاح ونو رطاخ دراو

 ید كنسرکیا بویم هل وا نکم یمیحرتهنی رکیذکی هساوا یسبخنفرهیبم هنغیدلوا
 هنس هام یه *ور ندنوپامهیودراو یټ ج هیلوایرلنین اعر هجو هباغایح
 عدد یکیاو ماقمع اف هعفد جوا یا اش اب نیسحرب رو نالوا هرز وا كعا تعز

 دوش وخ ندنسودنکی خدولفاحواو ینج هو ایدوفن هدابز نډنر اس هلغلوآ اغا
 سنا هدان ز ند هلج هفلاغا هه ھح یکح ہدیا تن اتص یلاملا تد و یودیا

 هسالا لرب رقت هدقدلوا ضرع هب هن اهاش باکر ندنفرط دیدج ردض یتیدلوا

 هاظف كن رکسع نیس هدیا بصذ یمافا یرککب یب شاپ نسح هرزوا لرب ین
 ا ت دم



 هوم هک )وب هو

 علم هنیهنک لاح رم هتسادلوا بح هدک هی داصسرد یدتوا قئار لع

 نکهشارادرفد رس هدعاد و یح ىدا نسح هلبس هظح الم ییح هل وا

 هراس لغاوشو هب رکسع بجاوم لل اغ نکل شفلوا هدارا چ رکا
 رد رضاح نکیصنم هرکصندکد لک بو راو هب هناتسا هل فلوا ربخ ان بجوم

 قئارح ورشم هجورب یدیسقبا لنوأنین ایخو هصجیدسدک هلبمالک
 قردنلوا ارجا هرکو ب هلیسا وا شبا دک ات هدن داعسرد ییلراد رفد كنب دفا ||

 ردشلوا قیما مهدجد ىدا هلفا صف یاس

 بصذ یعوتشاب ی اج رازاب یک قرنلوا وعع ہت دوا اشاب دوج ی هرد وعش 9

 هدهسیا شعوادعو ید یساطعا ترازو بنر هلهحو یس اعدتساو زان بوتلوا
 | ویدرداکد بسانم یساطعحا ترازو ههیلا یو اشاپ نسح یزاغ موح محردص

 ردص روک ذمصوصخ هر هل یدیشل اف هدب ایا هلکعا اما هن وامه تاکر ۱

 هنغردلوا ند هسمزال یذافنا كن هن اهاشدعو هل غاوا مو وقت هنیآر لدیدح
 قرهلوا نایهرد نیفک هدن ر وثم س اح نانلوا دع هدب ورانه یو درا نمم

 تادارا نی ماض لد هب یدع" اشاپ دوم هدق دنلوا لاوس یسانم ن دراضح

 هلبا لاح وش ندنغیدملوا نایمردنماد هتکرح هب وم هبا ناعذاو ؛ارد ی هبنس
 هنسلاوح هنسوب لزولهعم نکلنا ناسف یکلزب و ترازو هنسودنک هسلاق
 هدنمسد دب یزآ هعاق ھن ےس ول صعب و نادروکپ و دارفلب و راک شا دف ءوس

 نعد ند ف رطرازاپ یکی رکو صالسا ندن_عد دنیدارغلب رک هلفلوا

 یکج هلک مزالیم هلاحا ههبلاراشمیاشاپ كنیرب ندنرل تیل صم م وڪش هن رزوا
 رد رھا اط یکج هبا کرد ندنرب هساک مزال كمالر و ترازو یدمس هلتسح

 هد فالخ ام دقعو كا تمدخ هن ایعنسم هدل_ ع ینح هنلوا نییعت هبلع هات

 *دهع هلی رعد ردنا باجتا كل ربو تراز و هلطرش كمانبا ریدکت یران اناوب
 یییدلوا یرصتمو نییعتیرکدعرسرازاب یکی و اطعا ترازو هبثر ههبلاراشم
 ند هم وة تلاا قر هنلوا ناسحا قلنا لوطانا ةوالع هنغاصس هردوفشا ۱

 هرز وا قلوارادم هنس هییرح فراصم هسک زوتلاقح هلوا لصاح هد نی

 هک صعب ناسنلوب هدنراوج ید واو شعلوا,لاسرا هتسودنکن یشیپ هجورب
 ندنفردلوا یریکهسعلق تالا هدنسودزا ه سیا شلیا ل وپاچ بو روا ینکلاع
 ید هج هریسخذ بویم هلا نسی هلق نادر وکب نالوا بول طم یمالسضتسا
 ردشابا تدوع هرازاب يک ینبدلوایس ظفار وأم ندنفب دلوایم اشسا

 # وش ٩
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 راد هنغلماسهمک اق نوامهیودرا كناشاب نسح یظفاح ق “ور اد هنلوصو

 ردشا ردنوکنوبامه طخ هعطقرب یخد هن وياه یو درا
 هیتر لئانندنغلن ایعا یهو ر هدرا رفش یکلوا انشاپ نسح لدغ جو رو شا
 ءلد هتیداتشک ك رفسوب قر هوا عفر قراز و هلاصلادسمب بولوا ترازو |
 لرفسویشا بولوا هرزوا تماقا ایغنم هدکنالسو قصو ر هدعب و هد ةتطوک
 یدیشلوارومأم هنس هظطقاخ هوحر هدعت و ندو هلر اقبا ترازو هدنداشک تسادب

 | فرن لباق تفشمو نحمیکیدکیپ لد هاتفووپ ندیناخ دی ادبع سولج نکا
 ۱ هلغلوا راذک تاقوا هدنمس هطفاح هوحر بصنم الب ید هدل الخوت بویلوا

 فی رش تاذقجهلوا مظعاردص اب هدکد نشیایت افو كناشاپ نسحیلریازج
 يهم هليا دو دالج نکردیا الخ وید یر ریباق هدیزپ ردیا تیانع تصنمر ||

 یک یییدلو ارحیس ودنک هنغی داوا هنن لوا لیصاو هنیدب هد هوحر ترادص
 || هلی وب ند تعیدلوا یرمهظو نیعمو یار هدنورمب و نو ردنا كنس ودنک
 نالف قوب شلوا هليا توشر هدسان هنتسلا هدنکیدلکهنرادص لوم امرغ نم
 هدکن الس لاا تی رایت و شاوا شن ثداوحیک رو قلم هراک

 تفلا هل لوا یسالنم كين السید یدنفا اص هداز یی هح کن کیا تا
 هدنس انو جدع كلا راشم هدندو رو هتداعسرد یدنفا خاص ءان لااا

 هدنن افو كنيلريارج هرکوب هلیسلوا شلوا یداب هنلیذو رعم هج داعسرد قرەنلوز
 صاسخ ندنتلوص ندنفیدلوا بناسطانیلرب زو رب شلوا ریذپ هی هد هرم
 قرم+لوا فصول ل نب رد روح ناخ لس ناطاس ءاي , هنلاعخارولوا نیما مامو

 ردسمر ورانعم یکردشاروت که زرادص

 ندهو>ر بودی راعفا ردصر وز یرادص ماج لومأمرغ ن م هسی ا لاح هنره

 یدلج سم ضرا لواو ٭ تیک بابشلا لح اراد ( تیپ )هدهاریاتناو تکرح

 ندکدلبا تئوتس هدنس هناخ ey ر هدقحشهور قرهلوا نا وک ی وعصه اې ارت

 | مت هپ تلصاومهب نیش نوک هعجج يشب كاست یم هر تابش کک
 قئار یل هداس هرص ین وح و لیدېت كن هبناوړد بصانم صعب هدندوعق هرادص

 ردشلیا ارجاید یدل رادزیفد 2

 امدقم نوح ایسلوا راد رفد كنید فا نار ىلع ارظن هنری ك نیدنفا فص
 یا لرەبعا سس یهدام یدفا نسحقپاس یاد ن ی

 هلا داوم نالواراد مص یساسا هک تفو یدب شا یس هتتم هلبا رخت
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 هش ندنوت ردو هدد نالوا شما ادا لا نوجا هب رم رک اسق هدنداعتترد

 هلصوص بولو ین انسحو تاریخ ق وچ كپ هد هراس لاحو هد دبغس ر ګریازج
 راوجسج هدلح اس لر هدر وتک وص ندر تعاس ترد هدنس هرب نحو الدم

 چواو ماجو عماج هدنس هیرف هر و هیچ لزوکرب كلذکه دنس هپ رف هلفانو
 هلن مح رح ىس هعب را بناوح هلل نالند کشوک اشاب هد هر رحنو ردو ییبج

 یوکناتساوسودر و زقاسو ین اذکو اسبحاو انب ضوخ لوپ رپ شو رفع
 ردشعد بودیا اعا مان هلی را هرشکت اریم ر اسو اشنا رل هعغچیخد هدنزا هر رج
 لاح لمصاعت هلغلوا ر طض !اوح انالوا ر دد هتان ندشیادپ

 ردشعارب صیدنفایروناوند نوسلیا تفحم هباتکل وارلنائسا لایت

 رل تمدخ قوح كب هود تولوا ن دن سازز وز وهم لا  رصعلوا هله

 دا دع هرز وا قلوا ےہ رح e هدر اه کل 4 راخول اص وصخ ردشعا

 نوتا نل ھے ےک ا هندکت ك ب يکيا نوا هرزوآ یس «داراوبلط كثب راّترمضح ناخ

 قیساردص هروک هتسرپ رع كن دنفا دیعس خروم دف ردیو رهوندشمزب و

 دجا اشا نسح نکیشیا تشت هلبل وب ۾ هبرکسعتاماظن اشاپ دیجت لبلخ
 تواوا شلوا لااا كن اش اب دیج لیلخ ذاصالاب هليا یدنفا غیذقن
 راوارس هغل وا نیخ روم نعط فده ید |شاپ رسح هسیا کک یس ازوپ
 یس هلغدالم صب ی اک ی اک نتف اع رصخ تقولوا هسحرکاو

STتنش ز هب هیعطش داوم یخ هدیا هدافتسا كتلودو تلم اموع هر وب  

 قلوا بس هنیرمخ ات كب ر تصعب و هل ءمادعا كناذر نالوا ش

 ردوو دش هدنفد كلوا تحایقرت لیاقات يا

 ناشیذربز ورب نارق الازدان هد رص لوا اشاپ نسحیزاغ هسنیالاح هنره

 عکس لصاو یربخ یتاقو هل غلوا راوشد یتییعتو كرادت كنب رکید ه رب رد وا
 نیکمرب ولا تربح هد :ضوصخ ییصاو باتا ظءار دم قصل وا نوابه

 كنارزو دوجوم هد البا مور هرزوا یپآر كنیدفا هد از ید یچ مالسالا ج
 یا هش رولکیسغنق هب هب هن اک وله دب هدنداعس هقرخ لب ریرحت هدعاکرر یرلعما

 هدنترادص اشابفس و هحوقترادص هع رقهدکد لبا هرارا هر زوا كا مظعاردص

 نانو یظفاح هوحر الاحو نالوا ییاقمماف فیرش یاول هدنسارفک ندو |
 دالح یسکصخ لد هب کچا تباصا ا اشا نسح فی رشیلع جور

 هب یم ند هوحرو شاروی لاسرا هبودنکن وبا حر هع ب ساندو

 % لدهلوصو 3
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 | تابح ایلن ادوقا رد هنس هدهع بونلوا بیقلتوید یزاغ هلبیسح یکتلروالو |

ef ۳ < 4+ 
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 یمفاو و مي اچ هدف دناوا رابخا هنلاجر نویامهیودرا هلبا نامرح تطاسو |
 | هلی وس هبو رابایرکیدکیو عانجا هدرفصآ باب هی زازحاو فوخراره زهد |

 | شمراوهتحار باوخ یوکو شرط نافییک هرکصن دعازو فقوت هقبفد جاقرب
 | ی راکدلبا محک یی دیضق هلبا لوخد هلع نالوا یشعن ناز رو ناسرت كرهبد |
 | قور ندب داوا هک ند ارزو «دینشوربهءیس هنیزخ لالا ف پکس |
 | یلاح مسفاو ربارب هی ما لاسرا هیااپ نسحقبسا ماقما ناوب یظفاحم |
 . | ادا هبارغغ مچ یزا ٤ كموح یع ردص هرک ص ندنرلکد تب رپ رحت هتداعسرد |
 | شغلوا نفد هدنس هک یشاتکب یتودلوا شعبا انب هدم جراخ هداشاو و |

 رد لوب عی رتسمو نون رلنلوا سارهو فوخ اج هرهز ندنتاوصو |
 | کیا یللازوب بواوا قنعم دبع كلرج ار ییغاطروفکت لصالا ف هیلاراشم یافوتم |
 ندنس هرضزیرلب ره: لام هاکرد هدلاح ینیدلوا لاب هشب یعرکب یس هدنخیران |
 ۱ هوار ومو تم ره هنپ رفس دارغلب هلبا ینلیعتلاوفهرقیس هنر وا كوولب شب یرکی 0

 | هرکص ندکد تیا تدالنجرهوج تابا نارقالا نیب هدنر کنج نج راصحو |
 | لواو تلر هړازج هد هب و تک زع هپ لوپیلک ندناو تدوع هتخاطروفکن |
 ۱ یدهدار وا هلرب تموادم هب هبراسح هلبا ادعا هنس جافر هرزوا یل وصا یا ۱

 | یدب ڈال وا زارفارس هبا یکلکب ناسا هرخ الا لر دیا تعابصخ رٹ ام زارا

 | رده هب ابن ابسا لر هرک ت رفا نم هنبرانوپ هليا یماربک لریازج هر زوارهد تداع
 | ثلاث ناخ یطصم نا طاس هدکد لک هتدامسرد هلیدنواعم كنولابن اسا بولوا روبجم
 | هلا نامزرو رم یدشنلوا ناحل ا هنس هرمز یرانادوبفادرد هدنلئاوا كنیرود

 | ترد ناسکس هرکممندق دلوا نوبامه هنادوبققافصسالاو ني رطلا بسم
 | نالکه روهظ هدنصوصخ صالهسا ند ولهیسو ر نیس هرب رج نمل هدنخ ران

/ 

 | هلیبسح یاو ا لابس را هثسالا هز وط هک رکسعرسم هرق قلارارپ هدعب یدیشعلوا

 | قرهوا اب رد نادوبق هن هددهعلا نی رف هد هوا شالوا لزع ندقلن ادوبف

 | ې اج هیسورقباس لاونبر هدمب بول وبنادوبق لد هنبجر یم هنس جوازویکیا
 | هما هرزوا كمك هسنفرطیز وا هدفدنلوا نیبعآ هرفس هلیایکلرکسعرس

 | هدنس هعلق لرععسا بودا لوخد عما هپ راعثا دمپ هلیا ولهبسو ر لوصولایدل
 r ردشابا تافو هدار وا هل رب لوصو هپ نیم قدهلوا ظعاردصنکیا

 | بولو اینا الاح هلشفریکراک یی دلوا شا انب نوجماراسیجوبلق هد ءممام ن اسرت

(fr). 
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 هدنس هرخالایداسج ین هپ رج دیس ) ۱ )وییشاو هدنییفرکب كنطاش

 ( ودلوپ ویبل) نالوا ی بشناج هلکشک بودبا رت یټ اهج ءاکهزز فزو ژ ر وطار
 نالوا ضراع هتتلود انتسوا ند هلند میافو ل رکو ند هپ رفص با اصم رک
 لواو شیت رد یغیدلوا جاع همارا و شیایماتدمرب یتبم هفان ابیشب ریو فض

 هخبیاکباا ہی كنا هیبت ارف ندیاروشو رمش ریش ونپ ون وو روهط هد رات

 رکشهاوخ + لص مط ابیسان ندکبتیا سب راد یدو د نک یس هی دنا یباریسیخد
 قو هسزارفروك ذم نالوا ظومطم نترمضم هب اپ وږ وا نوت وللث ید اوا

 ضارغا یکه دنرا باپ و ر وا لود هفاکو رغ نی هقتلوپ اب و ر وایم هم رع
 كيرضملوا قرهیلوب هرز و طابتح او داحا اهجوتمهب هسفارف هلبا لر ییناسفنو
 ندقبجا هرز وایرلنلود هبیسو رو هج ی دولابمورپ ملک ربع بکر یتعفر
 هلپا هیلعنلو دی مع هل فو هبلکرک ابص هرادودج ناه بویمچارفس هغیجا |

 ردشمر و رارق هکعا رابجا هپ هلاصم

 چ هلن هجیوب و ینرادبص کل اشا نسج لیمو ر هلسافو اشا : نیسجیزاغ و

 ٩6 تالدبت ضعب نالک هروهظ و

 یک ینبدلوازرکتهاوخت هپ هناصم اد رغم یزلتن ود هڅو هبنسور باس لاونهرب
 ینلناشبرپ كن وب امه یودرا ید اسشناپ نسح یزاغ لزب ا زج مرک ارادرم
 دغا غا حح زا یت زوصوب هلبازارتحنا ند هبراحم دا دنا یتیم هنس هدلاطم

 تل وابلل علم هان هرلقلافوسب یکیدروک ندنبتموفرص نیتلود اهدقم هیلعتلود
 اتیسورپ تولوا هدنلما یاتوق هر ه لود ثلافک كب هل اضم ج هنلوا دفع

 هي هسحاصم نوا لا توف هد هب وست ین اوم نالوارباد.هناتسهل هسدا لود

 هغ ندنکیدلنا هدتهعرد یز وص تلافکو ناتعضونشا هرز وا كیا طسوت |
 همان دهع هد تی نیتلود خوشم لاونمرپ ودیا هارایحد هدناز مفانمقوحرب

 مان جوراب ید انیشاپ نسح یزاسغ مرک ازاد رس هلغعلوا انعماو یظنت قاقنا
 قحا بودپثبشذ هي هنب رح تاکراذن هرکص ندسکدریو هنری بم هیسو ر

 جارخا هنشاب ناب دون قصا خون دانعمرب فو ڪک یجنکبا ك فی رمش بجر
 یدیشٌموا
 ردقنره هلخلوا هتسخ ند هقرخیاج,اشان نسیج هدن نکس كموق رح هام نجا

 یډزد نوا ك موق م هام بویلوا کراک هد بدی شوان ت اوادمو جالع

 یکیدلیا تیاجا هنپ نما یمبرا هدسنفوبیرف هبیکیا تواس یب هب ےک یلاص
 < تطاسو $



e>هومن مور  
 بول هوس ریه ردخ تل وب را دود ؛نوعا رام نا بلص ی ۰ رنو,

 مته ص اهنس نیس همان دص و كف اغ هب ید تو دیک هنسو درا تادلابو

 ۴ رنا تد !هدنهاک و درا وک ن 5

 هر فاو ¿اعا هلنا یز اوس كم زدو وا هنو دیک تر 99و :

 یکلوا لا كل هنوز هدانا, شدت عا ناتا قاقتا «دهادز هلبا وام ||

 نن زط یم وک هل ندنعد نوا اد ا نت 4 یکتلاهنو عن رط هاکیزا شن 1

ar 1تتضزر» لاو یو  bEاب ا و  

 ۹ ۳4 7 I ثلا دن اع ىا اقنا ا واوا ید ا 4 الخ ۷

 ر هلا یخ رض ا هدداهترد یدنفا دثبار نويت تک

 ید رووا ناپ و ضع هي ول اسو رپ دام ره نجا بواو
 اسو ر تولوا هدنلما .خ اضم دع ادرفنم للا هل ۶ ود یراتلود هسکو هيسور

 قز نصب لوک ذاب داهع هددننلا شاتوط تو

 اد ره:م ژن نتیابزالوا ملطم هنوقو فدا | ح وزش هجورپ هر هک من رال

 ) ۲۰ ( ا هليا, بل عدس هد رایداو لاعبه دیااضرا ی هیلءتلود هی هضم

 ردم الوا ت کیا وانه یودرا یرلمر همان زده هت هنس

 نیکشوب سارپ تح بوبق- اب ك سه رو او ساب ناو نوت.ید هلعالود

 هدقدناوا لیحا ا توهم نور ط نامه ندنفرط

 مب دیداعفسرد یا یدو اما زر کر یابد صح صر دا ههضاو-

 تفیعح ۳ ز نیک را ؛یینعد `. نھ ی نوساوا "دعضاود ولو ی رس د ایسور

 قرهتشوا ر امخا ند رط ادعا مدقم ندعلوا هد اما ارقا نا ۱

 ادا هک نیا كنج هی ص ناه هیلعتلود هن سوپ ر ولوا یداب هنیروت

 هلو سرس د هبهخاص»ل زوکږپ نی زوکو هدب ومر و هنیر ز وا ایسورپ یرلتوق
 ولابسورپ و _یدینلک مزال قوا رظذ فرص ناد نعت صخ نه هلک ید
 وعسهولجوساو هنر ز وا هک یسودرا وب ندد یوق هتج واشا هیلعتلود

 هل غلو ن هن رکید یتار اطحا كني رب ره بوبلسا یتسقیا قوس هشیرزوا
 یدیشفود "هل اح دادزتزب هیلعتاود ید هلنهج و

 هند و هبنسور هلیفوش هیاکرک اسع هرا دودح:ح ورتشم لار ور وا کو

 ی هبوسبع هنس ( ۱۷۹۰ ) اقا هتم یکی ةد کیا فی وختو دید ښت یزاتاود



 .gr ro و
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 | دع هلی رل طس وت ك نرو ڪک ذم نیتاود تفو هره تلو د ابسورپ هلپ | هیلعتاودو
 نلەتتيلتات لاخدا ۲۲9 ص ید ی روهج هل هل بتاود ج وسا هسلا زاردیا لص

 فرط هلیسح قل وا یراوعسه كرلنل ود ب راح لود اسو رب صوصخطا لع

 ترو رضو هنرلتبنما كراولابسو رپ و لرلولھل هکر ووا دعو نددلمتاود
 ید یدو یاوه سو رپو هلی زیو م اط هزبصوص نالوارر وان را هیکدم

 هراصوصخ نالوا راد. هنس هیکنلم ترو ضو .هتبننا کز هیلعتلود هکر وتو ا دعو
 هلب رب و ماظن
 اود ابسو رپ هرکصندقدلوا ماع ملص هر زوا ح ورمشم هج و ( عیار طزش)
 هب هظفاح یلاسم ۳ هدندنهبنءهلود هرولص قح هنلوا دمع 4 ردبآ دهعت

 هدن ال ردنو رے اکا هش افکو نا ونشا تولوا لهکتعو نماض ارد :ابسو رپ

 نانزلواو هبل | ماتهاو یعس,یلارق ابسو رپ.هلاخدا ید ی رلتلود هلو ج وساو
 توئلوا دقع ییفادت قافنا هدنرلناب یلارق ایس ورپهلپ رر نامع ل | هاشداپ
 یرافدلوا فرصت كاتا ودا ایسورپ و هلعتاود ندب كدلود یکیا هد لص یانثا
 ۱ نماضهنس هظفاحم یزلتکلع كرا امهدحا.نوعا یحارو تینما ل راتکلم

 اسور و هیلعتاود هيلع هان ءدلوا ج راد « دنس لوا یصوصخ قوا لمکتعو

 رفس هشرزوا كالود یکی اویشا یزاتاود هو وقسم هکر ردیادصو یتلود

 هلبرلنوقع واب اراتعا هنطو رم قافلا قج هنلوا دقع هسیا راردیا د| ره كا
 هرکیدکر یلودایسو رپ و هیلعتلود هل رکسعرادقمر رب ی رلکج دیا طرش دوخاب و
 ا 2رپ هل واقم یکیدمس مدقا ندزملوا دفع یفادت قافتارکاو را هیلبا هناعا

 :تفولوا هس ردپا رفس یر ند اود هتب راززوا قلود ابسو ریلی | هیلعلود
 هارد هکمادام الا ماعا هلراتوق حومه ار نیتود نالوا فن
 قفاوموولهدناف هلبا هوجو هنی رلدیکلم تحصمو دال هنیراناش تدتلود ایسو رپ
 یرللودهزلکناو هسنارف هد هسو رع كلام رميا لرت یب هب راحت هتف دل وا ما

 وائ زاح ید هدنف> ولاتسو ۳ تادعا مو تالعاعم نالوا ی راج هدرافح

 ها زولوا نکو هدا شب ی زاهمانعهدصد كن هدهاعم وشا ) سفاخ طظ رش

 ` هوا هلدام هدن داعس هناتسا لخوا اهدا

 نون اک ی سیوسع هنس ( ۱۷۹۰ )هذتداهسرد قیاس لا 2 یاسا دیش

 هدنسالوالا ید اج یس هیرعه هدس ۱۳۰۵ ) نعره دننوک ی زو لوا كنس

 ه لعتود مویلک نو رد هرف یلارق ابسو رپ و شفلوا اض ء٠ دنرلننب راص خر |
aer 

 هک یرازد ۾



 وب وب مد لب ره

 فود لود او ربك هلهلودو هسیلبا نیس هکمردنبا ور ندنفرط و هڪ

 هنرلت سم نالوا هبا ول ایسوررپ كیا وفیسو هک یا ندغل وا ي عنو توا

 للخب هاو هیکسلم عام كۈل ۱ هل هني راعازن قالوا ر اد, هنس هیکسام تر و صو

 ( ینا طرش ) هلبرب و م اظ یکی کرک قر ول وا ولا اغ هنتلود ابسورپو لر هیلک
 یک یک رک طناریشب نالوا همنم یی لا ۷۰ ییہ هناتما:هدنس نیتاود

 ی رابج | بو ریو هناوا قالا هنیدنس قافلا دد ج وبشا نوجا قوا اریجا
 زالو و نالوا بحا تسودر اس هرز وا بنسب سم هد دیفس رم یز هاف

 شابارطو سو و رباز بو دارا ذیکو تشک, لب را هتنشناپو قاریبودنکو ال

 هوج ولا نما تهجو ی وا هنبفسر اچ ااسو رپ نانلوا رک. ندنرلفرط ی زافاحوا
 اسسورب هز زوا یرلتتف ریم ی اض هه راقا جاوا نالوا زک ذوا .هنلرب دنیا م نفر
 وشا نوعا ىزا م دهاعم دفع هح هعشب هلا ناچ یار هدنرلزدب هلزتاود

 هیوا هيو ر ابخا هزاع ةاحوا زك ذلا فلاس هزكصتادن ةع بنس

 چ کب یول مه بواوا رفظمو فا هنا ماشنا هلع ود( ثلا زیحر)

 هلی نت د هک دا طض یس هربزعت حرق ص وصلا یوعو یراتکاعو هءلق
 ۱ معقد واال زاصم هلرلنا :هیلعتلود هل فل وا هتان كم اجازب وغ نو اضم

 اد رعنم هوخا نذر هلی ا واوق نیو هک هد هلن اهموب دعا ارت ی هب را یاودایسورپ

 هیلیازب وج ی هل اضم هبلعتلود هسف دلوا لښناد هپ هل اضم هلو جو ءاواایسو رپ
 || ندنروهج هل هلی راتلو د ج وساو ایتسو رپ هلستقو روم هطاصللا دعب رک او
 هی یل هناود هسردیا رفیع هیت دوش ای و وقسم هسنیرزوا یچوا دیوخ اب یر
 هشلود ج واوب لاحرد ب ولا دع شلوا عق او هنب رزوایدنک یرفس لوا
 یسپ رب ندن روهمج هل هلبا قلود ج وساو متلتلود كاذک هیلنا هن اعا هلیئوقراو |

 | سو ږپ هسردیاررفس هلیتقو رو عمح# دوخا و وقسم هنیرز وا یجوا دوخا
 | هتلود چ واوب لاصرد بودپا دع شلوا عقاو هنیرزوا یدنک ی رفس لوا لود
 نالو! هلبا یروهج ه.یراثلودومسمو هک هکمادامو هبلبا هناما هلبتوقراو
 هل مینو عطعق هی رتم* ماین ناود بو رپ ها هبیلتود یرلعا
 هیعررو مان هنیراعازترادهنیروما كن روهجج هل هليتاود ابسورپ یلودوهسو
 یغبدملا ندنرلنم دو رادیلوا هل اصم هلی ا هو وقدم قلود ابسورپ و هیلمتلود
 هدن ال ردنو هرتبسلکدنا هل اصم ی رلکج ه دبا هليو د يکيا لواو رل هيا در یکلاج

 زه یارخان يطص یندرلیناوب یکیاوب و ارد دعو یسلوااراطسوت |



 داق دةم ییز «دقدناوا ر اسغتسا یر هدباب وب ,لراضح تونلوا نایمرد ||

 یدیابا ونس یرانذا هکم ادام ید یدیشغلوا قیلعت هنیراتصخر و نذا |

 ندنکیدساکمزال یریهغ ید ندنفرط نوب سه یودرا كموفرج دنیعرارب ||

 | یلعجسور نالوا مرک اراد هل فو كنا ین هجورپ بوبلوا سمی« یباضما
 یودرا م وف رخ دنبض « دغی رش نابعش لالخ هدننرادص لٌاوا ٍكناشاپ نمسح ۱

 رووا داریا هدرز ین روص 4هحو ||

 وبغا هک ردیا ده هاو دعو یلود ابسورپ ند کج دبا بنت للخ هپ هن زاوم

 نالعا هرز وا وقسو هچم هو عوج « دنر اې لوا یسهنس (۰ < )|

 یهو نوت کد هرف دل رکو ار رک هی هلعتلودو هک دمزدشا ||

 ید ةا لحلو دد هلباعم ون هبا رت ی هبر ا ر کد لک همان تینا اع نوا ||

 اتهلاغ نالوا « دتنفرمّها لود ةت هدنس انا لک کرد دو و هدهمرد |
 منش روهجج 4 یکلاع یکی دابا طبط كول هی ,رزٌچسعت دل امد قم هليا یلاا |

 8 ۹۸ 7 .چب

 مر هنبرز وا reg ۳ اد اهعا عف | یرت هل هامون مرام 4 وا

 ه رام دادتما نالوا یلکروذج EEE یادعف كن هیر ا ت اشا سل وا

 هکلبو دی و :لوکش :gi یک ددم و زیو راکشا یب هی هد

 | یمەدأم ا 1ا وب و هو ناو دهم هدن از لات

 هلسلوا یوق وم هناذینسا ندعرک ا رادرس یسارد:ا قلا لدیشمر وک بسانم

 باکر و یدنفا شام یرکسعیضاق یا مو ر هلک اد نوسلقاب هنیاجا نامه
 رومأمهب هلاکم هلبا یسپچلیا ایسورپ یمنک | دشارنانلویبس اکیا نسر «دنویامه

 طیور ینوکی عتلا نوا كنتسالوالا یداج ىس ەنە ) ۱۰ ( وش !قرەلوا

 || ترآ ندنربقدلوا شا اضماو طظ ینافنا همان دهع همطقرب ی واح یب هیچ |
 باشن ھه هپ رح تاکراذ ناھ بویلاق لع هست | هیار وب هیأروش گیت لصم

 هليا هاف نالب زاب همر ۶ | رادرس ندیم اتفاق فرطراد هنکید ےک مزال علوا

 هدو اشاپ نسح لر ازج هد هيا شعلوا لاسرا هویامه یودرا ینروص

 دم الخ ٍتووق حدس زدشعلواریهعت ندنفرط ولو احواو لاحز ید هدیوناب#

 € یس همانفافنا اسورپ #*

 م و یوفو ولناش هل ران یب درلعلود کلن وش هيلا ترمه ابف هب رح
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 هزوهظ نام زل نم ةهزب دعب قره وا ندنلبیق نوکیس اعر ابخا دوخا ر لتا ||

 نده وه طص*ت سطح نقاب تازه رخ ا لوق هح ر دنع هل هل و لاح ر كح لک ۱۳

 یر ەد و Nek تدح له ۴ :دیاه> ۰ ید دلوا دو دود

 ییراقدلوا سابا مضر یرمخا لوق هل رابتتعا ظ) موع یرایضهب و وا لوف ||
 |تولوا دراو # ر حافلا لحرا ندلاد ول هزاا نا هد ۳۳ تند رگیدو

 ریس محو یاد لوا ید ند دارم ندشدو رف اک دارهندرحاق ||

 | تقو لوا بویلوا ضرا ەم هثیدحوت قد رش تدح (تارشعنیهتس ال انا ) |

 هدل اح یعیدلوا میم كن هيما ن ناوفص هغد ندنفیدلوا ص وصم هی.
 هضا رقیب ههدب ندنو و نکو دب دبا میدن لرد یر وح هدنسا غ يتخ

 ناّطلس یعوقو دادعسا دما ندع لا اۋ رافک هدلواردص یکی «بهاقم

 اتسورپ لصالا ف یخحدرلنا تو دنا هد او صع FTE هن رار طح ی ملس

 قیر یرلنواع» ی (EE یرش عام هه>و وب ندنرلف دل وا لئام هفاعا

 ردشم روپ هدارا یعظو هب وسد د كنوافنا اسو رپ نامش

E SCRكوا وزار ج هدد دص ر عا ااغ جر كدا «دار  

 ورک یظع هرلندیا کر هنف رلخ ندنغن داوا یسیض رم قعاو مولعم لاح

 ییلیعو رشم كه دام هر ایه یرط بودا ت راسح یدنفا هداز یدیج ن رک

 ردع ندنفرطو ید لنا تعدخ ضع هتلود لکا ر رقن هللا ناسا تفالط

 ود ردا عج هوا لیاقم یءهدخوب هنعاضوا نالو ع وفو هنوک
 باوج یدقا نسح هلا یدنفا نار یلع مل هلک هد دص هز ردررح
 لاک ا ینس هیر س تاکرادت هیلعتلود نا بولوا دراو هب نعش هل روک ذم
 و لدا حان هتفو راما ها لاذغا ییا دعا تدمرب نوچ!

 هلبصوص- بو | ديما عطق نوتب نوت ن دتر وص كمروتب هللا لص یا هنب
 هده دا شلوا هلاوح هتسیءطق را رد كيد اعسرد ندنفرطو درا قاغا اسو ا

 دنیا دیما» دکب جارو رارق هلهحو یعطق نامه 6 وب هدنداعسرد
 ساوا هداعا یریغص ه2 تور ؛طروص ي> + دل وا ع طن هل اک هدتشو راسب ۰

 ۱ هب هرکصد دود لوا هل احا هتد اعیزد یبیعط راز و نتیلصم قب اس لاونهر و

 دسالوا دهن هنب رز وا هب رام هی اص هنا شاپ پ ماقما ندبمر ؟ارادرمس فرا دع ا

 قواو درس های EER یتیدسلر ویب نوای«ھ بولطعم ۱

a aaa ۲ته هم مولعمان یسلوازیذپ  
aSجرج  



ir i1 Fee 

 نازک هی هینس تنظلس كرتسوک تبغرو لیم هب هلا صمر هنایولقم هنیرزوا
 هیو دنوا کرف .*۶ تروشسم نم ۱ هدب وب اره روصح» نوح كوت ۹ A لک

 ا هاا هبا ول دی ور نولو! هر 1۳ هددینا وا ورخ .دااحر 2 ريم اچ رکا |

 ن اره هرذوآ نوا ei یقرط, مس ۾ رکص نیک لبا روهط هددرطوا تند ا
 ةا زور هی ىدا ن ب>و قارادرت» دە اپ وا یی 1 ر نع عقد بولت رو

 وبه یودرا لب باو>و قر هلیروی هدارا یک هيج ویران لوا

 ق دنا فضا دام

 ی رظن ته هک ه اراز لود هان دندي لو ا یوق وتمنل اوج اب وروا نینیکش
 mm كيە هلأ هیسور,ر یحیدژاعلو ا:تدعر دفاع ا.دوع هاب رب اشیدفالایدل بولقا

 ندهمرال كعا قاین زا لبا. اب وير وا لود شعب ید هما عتلود ل اووم هنر ۱

 فالتخا هلی اپ ور وا لود یدبشماملوا تیغر نک شعلوا رابط اه دق »ی دلو
 ید ورین دندمر هود ند رافد)وا فلاح هلی رب وب هلی بیس> نھ دمو ابی

Ras 3عاد یر هصوص ۶ عفانم یرالادجو كنج هلا ر یر راگ  Aهیت  

 هود او ترانع نیک ارققا هد رب ته هدر لتا تا راذمقر هوا ےب

 رك ]یی کم در ص لود ىج هنآو !قابها ق ۳۹ هدف حنا فلج ۷

 ردکح هل هدنکر دق هاد جرد هه دش صو كنج ات یس هر

 أ تعوم كنفا فتا ايسوزو اھا رد رادع ندکعا ف ااو ا ۳۳

 "هد رک وول ای مالا قو سیم هباعتشا ماده و هو لکهن دن ندعو رشم مدعو |[

 تالاجر ودرا راسو كهرک ارادرتس هدا اح یعدلوا لاو دد ا یو زمءاهم ||
 ییسهلوب هدن دص منم اعر و و موز نم نواب تنم زی ام وب قو
 للصا نط ءم ليا هن هالو ظ» ر دنا تالو هن مع اضب تالف هداهم ۴

 تووهیح هادیم هلع “هلم ھر یو ها تع شیک رم نچ نالوا 0 زا

 ندای لوف هیوا یدنفا قطصم داز ی دیم نالوا توو: م السال 2

 :.هدماوعوصاو وخ راسضنا قردل وا فورعء هرزاوا قلوا زوم توکل و رهاطو

 هثح اه ها مصع ی ال طو راس هدا اح جد اوا نادت اود روغوآ داما هنب زوم
 هد هج هعتلب نب بطاخ هروک ذم تا جارحالا هجر اخ ی بر دیا هرکاذدو

 هب ندفداوا لوم هرج اد دم هروک هستند اهنجا همج هم یر ەلو
 هرزیچگگ نیدح هلها نم ۱ + ےھ ام لاحر مالالا نجاد وی لاد هند نا

 «دن داعس نامزات یفنرهلوا ناو السا لها دا اب تور تو
 تاسف تن گفت ےس یی $

 هک رانا وب
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 هدننامردن ندلیمعما یلاعا رکب یباخ یاب » بوق یرادفد یوم عسا

 هیاشاپ نسح یزافت باس لاونمرب!فامتم یدیا شمودنوکهنیکوپ سنرب تاپ
 هب نعش یریفس هیسور مان ( عجب ونراب) هدندونر و هب نعش هتسلک کیا چوت نزادص
 یک قالوا در یسیضارا نانناوا السا هد هیزاسحم ون کناتلهتلود هل هک |
 :تالافم ضعب يکي دسليا ذاربا راد هطقارش قعبتهنلوا ذ اتا هالاضم شاشا ||
 نیم هدئوزن مرک رادرمس هلا ناغ یارک نم ین اخ نانوق ی ریمآ تام
 !دعارضاس هراتشاسالا یدل هليا هلج بونآوادفع تروشم سالم هلک لر وک
 كزکو مرک ارادوس لوک لر هلند ویسی نموا تر زص نکیا بلاط

 .ندکدتیا میخزت ینا هل اصم هلرلنمس د هپ یرغوط ندب رغوط و درا ناکراراس
 هلما ولابسوزپ هلند اه سزد هکسنوح قد هوا نایمر» یش هدام قافتا ایسورب« رک

 هلا ذی با ندهرک | را درس طوف .توناوا تعسان هر واع ثلاب یسعاوا"قافتا دفع

 راهش اور ین هیات شاپ نسج یزاغ SEES تیفیک هلغلوا فوفوم
 صوص2 ه درک لا تفل اس سام یب اس لاونموب هزکوب ندنشکودبا شقلوا |

 ناره هل روانه ر سا زالنصوب خو وشم هجو رپ هالو راك, لترك نس

 .یف رووص قافتا هلی مس و دپ یک یراکدنیا جرت نفط :قعلوا د ۳3 ھل اے م

 | هد هرص یر دلبا جو نیو یول ندسفح هلوا كجو ی رح وادتما

 یوذع او نهال اونها | نییذلا یاب )۱ ید یادنفا هداز ینانش یسیضاق و درا

 ۱ می رمهآ یقاتعت | تیعو رسم مده بول وقوا یس هکر ۲ تسا (ءانلوا عودعو

 ؛دنب رزوآ یل وتم كوب هتسهل ار ارظن هتئمهاو تمامی لییصم یا ردشعا

 ناز یاد ەرکو هلک اک همتا هودرا ندلون اششاو هل و اتچا ۳ توما

 هلا ایا رود ص هدنداعسزد یسیعطذ رارق كے صم بوعاوا نات . یچعطق

 هر زوال وا هلا طم نان درح یقیلعتلاب هپ هینس “دارا قجب هلوارداص هرواشلاب

 ندینطعا ردص یفرظو بونلا هاف یرارفو۰ ها *اروک نت ملت

 ییهازفد بولی اب ت ثاربار یزاح ق یخ ر و ندا هدناب وب هیاسشاب مافی ید

 ددر مدق هسنس مواد م طظما ردیص تولوا ی -ک ایهک یدنفا یار لک

 هک دفا هدو دنلوا مدقعنو لا-سرا هنداعسرد ها یدنفا نسح نالوا قالۇن

 تنطلس ناکراولاتسورپ هد هیوا شعلوا ت تنور ۾ هکر ات نالوا مار هنف

 یعیدلوا اخ ن E هلام قاغا دفع هلا دعا قم لاعتهرودود ربط ی هیلس

 كيو 2 یسالستسا هم راتفرک تو هبسور یافت ااو ا



 برو EI دهم

 كن هوفر تای غ ارظن هب هسلکم رغ دباوف نالوا ظوحم نوحا ها ةن
 :لومأم نج هلا هلومأم رمغو همان تبوح ثعاب 4 هن ادع تلود" یعوهفم

 مدفا نارب ندنبط وطحوب ید یر کحراب ام تداعع باسنح هلقعلوب ئوق

 یدنلوا لارا ابا یتراوص رپ كن هم وق رض تارب ین هر زوا تغار اد هبصح

 نامه یعاق دنا كن ه هات تعرعو هلّرعْس یداغع هکنوح لوصولا فرش یدل
 تیرشابم هی هم هلاکم هلی یصیصخت كن هلباکم لدو بد هلراص رم
 كنب ره اف داص باوج راد هروک ن م صوص + ندن_:ةیدلوا فاوقوم هتنشلوا

 هزوب ثس زا ۳۳ هةوا شعلف نایت وید ردلوم أم یدورو مد فقآ نارب

 هزا_مظعتم هدرهبجردوب «دبولوا توخ مرکرسردقوب هسنیرزوا یسادهعفو
 فرط هدلاع یکدلیا رادتغاد یز هسینس تاطاس ناکرا یراوطا هنازاو رب الابو

 ۱ برحو حص هدنسا دوم دصالخ بولب زا دمانباوج هعطقرپ ید ندیمظعاردص
 | دارم لوصح هسسپا یک موزادو مزال. بولکه دیا بقاسعت یرریرب هلهج ون
 نفتسم هدن تنه هب جت باعا کودیا مآوت یتدیزوییظ هن لمف سکعو
 بناج خیدلوا تول طم نیب اج شراس او دادو ی ایم میر هکتدلاق رشت الا نع

 یغیدلوا رو طع هو لوح كنه ابع هیلع تاود شعلوا نا ند نکیلاج یتسود
 یراج هدنرافح ابارب ةف اکو انافز هماعو یسهمزال فا -هشاو تفصن دبضر می

 نددابه هامد قارا هرژوا یان طاقم یندلماش تقفشو هلغاک تجن یه نالوا
 هدیاب وب و یکیدلیا جر هلادجو برج نتوفصو هلام زانحا تداناعر حاعزاو
 لودع ن دنکلسم هلی ارطاو ید وشت كل هزونرع بلاطم ناراکشهاوخ صعب
 راهظا ه.یلعلودو ینو دلوا نکم و رج ید ءلرسو ینولعم كرا 1ام یکیدقب
 یشاح ندنز هلباقمالاکنا هقحنوع خد هلرانابلبا توعد هی ه راحو تموصخ
 توفصو لس ه-هجو قبال هتناتش «دنعوفو خالصو ملص هنیوللفم کیدا
 یاضتقم لوصع كز ەر وک ذم تما ظعف ردراکشآ ینیدج اف یخدندندفع

 هکر اتمرب هدفرطره هد لما لوا قز هوا بحوم قو دادنما هلی هفاسم دعب
 كروص یک هوا ریحان نسخ همدقم هدراک یادتا نداد دلوا حاتم رزیظن

 نوکر و لیم لس نکا لاتسرا تاربحت ج وم یتفح هنلوا دشت هنسارجا
 در هدد 96 یدهلا عبا لع مالسلاو ۴# ردها نج هلوا نورد
 هقارااناشاب نیس یراغو شار شوک اضز و لیم هب هک اتم نالوا هطاصم هددقم
 نوا یه هکر ا ر هسرواوا نکم هدب والف و ی راکفآ كول هنوز هینس

 ٭ لیععسا %



Feeوب هک میم  

 ینلا دک نوباسه باکر نالوا لصم هدکدتا نایب رک ص لخت ندنس هی
 ند فرط نویابه یودرا ةلباقم اکو و شاروس ناسحا «یدقا و طصمفیفع

 هروهظ هلبقوس كنیدنفا نسح ادنهک تاعوقو لومم تین اسغاو ضرع هو

 هدارا اب یدنفا د بشر نط صم لزع ندنواسمه فرط یخدوا ویدر وراک
 ۱ دشخاوا تصن لاع ردص یاضقگ نویامه ۱

 قیاس لاوتمز هکی یر یه تزح ید یر كوالتخا داوم هت وإ

 گتیظاس ناکرار اس هلار ءدنص نالوار وضح وزع نیشزتس هدلوم اتس

aیکكوا یدولاس ور و ند کوا س ھراص هتسادوش قلا یگ رک  

A 9هقاقنا ها لدصو و دعو كح هر وشود هنو صرح ف هن  

 چو روت تر وص هفافنا هلا قیمطن هفت رس عرش ن دند روا فال

 توتاواراهشاو رها هنو ااه یودرا قداس لاونعرپ قرهلوا رداص ید هنس هراز

 نولو سیا رواوا لصاره هسا آر كنل اخر نوئابهیودرا
 نمسح ۳۳۹۳ کم ندنوشزو هژوب قدیا ترابع لاكش زۇ لبا لنص

 شه هلعنلود ند_فزط یا ود هک هدندو رو هب نیت هبا نواه یودرآ

 | صالح تولک ت ارب ت دحطفو هن لا ےن ازد مق هدنداهسزد هرزوا كعا

 دف رگ 4 ۲ هبحراخ تالا مات طر ثتاموح سه ناقاح یسنف كىر < هد وع

 | كن سلم هسا رف ور :ندرفس یادیشا" هدلاح یی دلوا ترا.تنع نانا

 "یعاسم نالوا عفاو 0 حالصو سیا E هد هس : اه یالاع

 هد اف تلود دزن ییذلوا لطاب تلاماو تانبظودفم ندب رة رغ سهیل |
 هدنر وص و تولوا ن نونظمو وحل ی ی تعار لی درد نی

 هبا برخ تل ید یە روطا اراعا هي سور نالوا یفتف هلیر وطارس# امو

 راکردو وم هر مای دار ما اه سا تقی رز هیطص ناقایتلونا نایلوا رضا

 هلن لار یل: رضاع ترغظم هعشد ندنژ هیلک هدندچ عفا نالوا

 كن راتربصح مس ناطاس 4 رللوا لئامو تعارهس علا ادق ی راذقم

 وبدردوجنمرکشیا را مشا هلت وو یررب ندرلباوح ا هدب : یالک ۱ اتا
 أ ندا دناموق هک نک ددار ل قرهنلوا فایر وصرت ا ارب توی و ش ٤ وا را"

 ضا هدننومصم هض هے الو بولپ ردوک بوتکم هدطقر ید ههملا زا شم رافص

 | فوصر تار ناب سبب یار مق داسر ها زور
 ندنوبو هپ هي رح تب رفظم نبشیدلوا رهظم هنسوبو هلفلوا ساردنوکهزبید
 یادم
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 هو و ی روما هاتر و هدارا یم ردنا هلشادم ةه زوما اجر ا ||
 شهھز و هلاحا هب یهاتس راک یار ید یکرادنراذک-زر اکرز رو ر را

 اب زا تاب لرو رو“ د ددر رارهاکنو ||

 e AY E كن اغا نسح یژاغ ندنراق داوا |

 ردعمل هراز

 هدد یرالاسهس یار هلا ی را رهش هدارا هد رل تصمم نعءب سس رف ی کا

 رددوا شد وشد "۶ دّءعراسود هثب خاصم هتسررس لر هلک هعوقو تبئام

 ودنک ح ورشم هحورب بعلو با ا لر ژور راران هلن ادوق هک هل وش |

 برد زادوبق لاحرد یر رفح مرک ار ادرس تم هنکودا شعاوا ضیوقت مار

 فدو قیحاردص یر کرس نیدو هللا لرد ینا شاپ نیسح یلدب رک نالو
 سالا هنسادختک وق نالوا هدنویامه یودرا بو دا بصذ اب رد نادونق ییاتاپ
 فسو قحاوا لصاو هنو اه عع گريج یکیدلبا تراشاورپ رحم هفرطو تعلخ

 لر زو رب روا مان ید هدننن ابنیدو هذه هالا بویلر وز وج ییلنادوبق كناشاپ
 ريزو كج «دیا رکسع *زادا هدیلارطوا یربغ نداشاپ فسو و مزال یدوجو

 لولح ابر د موم کید اعسرد ندندو هدشی ندیعنداوا وا مدعتم ||

 قر ءنلوا لاطدا یار كەر کارا درس ود رهه رو ا تاس هلتفو بودی ۱

 هلهجووب یتساروب يدنفا فصاو رذُت)وب رارفنسا هدعلن ادورق هثب اشاپ نیسح
 اینا اۓاب دا مواشایدجا كلم هدنر و د عبار ناحدجح ناظاس نکیارازاب

 ورند ا بس ی دینی قوس ما یرلپیفدلوا نادومق لاصع الا دمي

 یذودنو مفولاوز كعتود هنسهل اغ قمراقیج هلعف ییهدام نایملو اهدهاشم یل
 هدنعص نيلصم وا ردشعا رحم ود ردندهیر ورض روما نج هوا یدو |

 تعس یلنم جھ ولو هدنروص یی را یری رووفوط هون افو عرش كنهدافرپ
 هدفي داوا ندن انبسحم هکلب بویلوا ندن اهم یسارج| نوبلوا شم اغا

 ۱ ردق وب هومن

 زر a یابه یودرا یدقا مهار نالوا لکوادهگ هدنداهنرد تاللذک .

 بونلوا بلط ندنترط نوابه یودرا هدانناوب هرز وا !یماوا میلاد

 مه را ند نکلا روه+ تا ناتا ههدو یدنفان ( لس |دیخ- ۹

 لاگ صعب. ب واوا صال> یوح هراخ هل وا بهادآ بوو يافا

rدا لاح دن هاش زا بلاط ناو 9 هر اا  

  ۶رکب ٩6
 )س



iموم 4 و  

 ییاشاپ دج ارپ ز و قبا یساغا یر هک نالوا شا تاشاعو تقفاوم هب لا زا
 هبوط یب هسک افر ندنهوحو ردنو ییاتشاب هللادیعربز و هداز ل هزرو ||

 ردشمرتسوک تربع هر اس هلبا مادهاو لتفرربررب هدنلحاوس |
 فلاح هد هعسلق میلست كناشاپ لبع اسما a نابلوب رکسع ۳
 ارونکسو افتکا یو "هرداسصم ندنغندلوا یدنس هدندب دوم یغددلوا ||
 ردشنلوا الجاو نن هنغاط ۱

 ند لود لاجر نالوا فورعم هبا راسب و تورت لصالا اغاپ لیعاماوشا |
 هتم دخ ره ارظن هنب رر یت كفصاو بولوا شل ر و ترازو هنر هنس هدهع نکیا ۱

 تكولشنسح هدن ام دخ یک یرلت اما G8 و هناسرا صوصخا لغو ییلباق ||
 ردنا تیا فک هراز و مزاوا *رادا هبلام ةوق در هد لا یمیداوا رهاظیتربسو |
 هنر هنس هدهعقرهسلوا تلفغ ندنلأم ( لاجرلبع لک ر) هلیس هظحالم ۱

 هتم دنر یلکو ینرج هد رازو لاح هکوبلاح یدیشخاوا هیجوت ترازو ||
 بیرو ل رادن نس هظفاسحت مزاول ردن هلبتفو ید هرک وب بویه هلوا قوم ||

aیدالبا میظعر رض هتاود مهو هنسف مه  

 تافت رشت هليا نو اه لو نعصتم ىل النسا كم رک واھ هدلالخوب هنش 4

E | ۱هک لب و ردوا مان د وفن بح وعو دوحو نیعن ثعاب  

 یزات رهشرادفوح رس نالوا شاک نوا یم علسد نورا ےہھ رهمررحم لاونمرپ ۱

 ردقیلاق ردص ء اثب هنفیدلوا مولف یرابتعاو ريح هد هن اهاش دز كتاغآ نتسح |
RRRهی اهاش یاکاخ كات سلم صعب  

 هدوسخر هپ هلاورسخ تاکر هةوا شلبا شراس کا د یس هداقاو

 هم هلا قو ربع نمسح ناس رامسر رب رب یا و

 كلربو مان لالعتشا هنت ارطح تاوذ نا لوب مرک ارادرسو مظعاردص |
 هناك ار رقنو هدافا نفج هل وارادم مت هیوستو تدش۶ نسح 2 ۱

 یواس نل ال ةا لاک كمرک ناور ید ایوان رح ناخ میلس نات طاس ۱

 هنوپابه یودرا ی اتسشم هلبا افا مهاربا هداز ری اج نیباوب : یاد فک قر هلوا |
 روما ة فاك ل کو زج و اسه طخ یراقدلوا شعزوج لاسرا ||

 هدنصوصخ هاصمو هکراتم جو ضرفم ةن راترمضح مرک ارادرس لود |

 یکی کیدلی یرهبلوا ع وعسم یالک «لدرفرب تو روب ضخیم یتسودنک یاد
 سس نان دی یا ودا در کو ایرو ینتسقباتکرح | ۱

 و ۵
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 ندنژزپ روخ ںالاردغ راصعا نالیسک زاشاب هت سنج ابقو لح ابق بوما وب
 هداج ینیاداوا تهد اوم نالوا مولعمکودیا انا نسخ ل زار وپ هتشنآ خم یر
 لزشهردق» دنرلت یسهو اس لاخر و ارزو را صع لوا ههو رکم تاداعوب

 هچولنجب یم اهد هد سنقح یرایضعب هلتنتسسن هرکید کی قحا بواوا تیفیکرب
 یبهدامره یدنفافصاو هرزوآ ینیدنلوا نایب هدینان دلج رولیپ هلند هجنوهاو
 هد اص وصخ هلی وب ندتنکیدلک هدیارب رحامیفوت هنخ هغ تاو ل رود یخیدنلوب

 یلتف بچوم هش اس اک هم یدنفا نا یلص رویم هنلوا ثبنما هنیز لس

 یدننیناسهو ضرع لمطا ردم درع یلتف هسخوپ یدیمراو مین قج هلوا
 هتدامسرد ررح هبحو رب نکیآ هدسلیععما مطظها ردص دوخاب و یدلبا تشن

 ا هرا ار وی ی دیا ke هند طو efe ايو هرکصندکد ردنوک ھمت

 , ردشل اف لوهحم هجزب قبح كن هداموب ندش دلو ازم ههگ تاعولعم

 نصح :لرهلک ادعارک اسعرادقمرب هنب اراک یر یوی ه دنن اج ندو هدلاحوب

 مولعم یرلودلوا هدندساف گد مشار هدرلاروا هل-س است ا دنا صعب كح هدیآ

 رکا نالب رد وک ندفرطا اشاب فسوب هخ وق یرکسعرس نیدو هدقدلوا

 شابا ذخاقرهلوارغطظمو بلاغ هلیا رادتبا هکننج بوراو هثب رارزوا هیمالتسا
 لاسرا 4 ونابه ی ودرا ند فرط اشاپ فسوت ارساردق نکس یرکب یرلقدلوا

 حارمشنا بجوم نیغ وب لوصو هی یم” ینوکی علا ییرکی كلرخالا عیب هلفاوا
 یکیدلنا رلینسایردن لول هبصور اب رق هدوساراشعا والاسرا هنداعسردق رهلوا

 مار ن هک هلی وش .ردشمردنونوا یترمسوب قرهل وا دراو یرتا نزرجربخ
 نالوب ع وقو هد لمم ا راول هبسور نکیآ یرکسعرس ل ءم" | یراتربضح

 هدردنب بو دیا ترشا د هقبی طنو رصح ARE امزهنم هد هب رام
 یسبل اها هقشب ند هلوا راکردیتو اخر كني راظفاحویلف لر اخذورک اسع
 لام هلتيع ةف وخو مهو ندرب _هدلوا يرو الش ید هعفد رامدقم

 هدنصوصخ كمر و ن هعلق هلبا «ریو لر هشود هنید.و هسطاخی راناحو

 نابناوب رکس عرس هدنرلکدیشرک هنسس هرک اذم طارش ضعب هلیاولهیسور
 قیوشن هکنج یب یلاها ردقتره هلب راهطا تیجو ترغ اشاپ لیعامسا ی کرک
 كردبا مار هني رلدارجیرلا شاپ ر اس افنعو افطا بویلوا دیفمهد هيا شلیا
 سانلا نیب زونهیس هنداح یراکدنبا میلستو رت هند هلبا هرو نس هعلقردنت

 جو رشم هجو رپ بول وب هد ه طظفاحم مما یری ر ضخ مرک ادرس ندوب ع وبث

 که, له ۶



 هوم جو یو

 بودیار رقن ه اهاش ظرف هدنة (لشمعسب نف )مک و لاصتا هنوناده میس
 ۲ .حدهنلاراشم یدنشلو ااعاهنفر ط ظعاردص ام دةم نصوص > یسلوا تنقاسم

 | دععولح ماز تولوا رک فه زدم ی ا ت

 زاکفآ ی رلکعب دیه هدا ترا هلءف و دوګ دوخ ۍږغ ندنفب داوا مدن رادپ

 | فولوازا دد ییهلب تفشن ندو اخزو روتف كباس رد نجا ىم ەق ۇز وو
 | لاح غصه هذ تقع فوقوو عالطا لنیصح هتیفکر ه هدقداراو هب قع

 | القا ید هناکولع ضخ تولب روک ن نسم هب هلج هن القاع عضو وبو
 | توف یرب ندنرط رم شم اکا نکا ارد ناد و هيلا راش. یا نیدّیشکا

 کیا روصت هدننه ذ ییضالطعسا هللا رحم یر تولوا لواحم یس هصحو

 | هلا یوم نانلوب زادزتفد نامز وا یکی رلکح یمهد ادرارق هفت کن روم
 ءوس هدکد شود یتصرفو نیکو ظرف راعطا هد فو کیدل ندید تا اولس

 كلذ ڪک یدیشعا نیینتو م هنیزامرح ضعب یکج هیلیا تافاکم هلی ارج
 | یاد کک وق ههلازا شم هدنوب امه یو درا یاد ید فا! نیما نالو! ع وکم

 [ هل ارا تظاغو شرد یور دن رام ذآ نالنک هد تما تاطصم زمعب بواوا

 | یریف ندنرلکدلبا هاهو قاغنودرودبا مذو لف نس بوراو هب زاتاپ و
 | ك زلت رفح اش اب تولوا مس قناص لت رم کتا مس ندلیع امار نکی
 | ندارزو لو یو دک تولوا لمحه«یدازبا لر هلع تاود هنت اا واطم
 | ههلاراشمیخد شکیدید نوسنیا قرص هسقا زاده نوعا تلردو نبذ هلبزللوا
 | توله رارقتسا یساناهه یصع ید هدنفح هبلا ی وم ءا هب رلکدلبا لاصاا

(ETتعاب هننازاو ربص لاو ز ثداحو منفیارحاام رک ذنیک یی دلو  | 
 | هرزوا یس اضتقممالع تالم تنلحو مادغا هلپا لاح ءوسا ید یتکنا بؤلوا
 ح هلا ی دتا ترشابم هر هره توودیرود كلا رام * ا ند وکو ا نامه

 تولوا ادس توادعو صعب هما راتسف هد هر رم سوفت یه و ۶

 یدو ۱ تموادس هب ه رهق هد رال۶ ضد -> واحر و تی کاج و

 اق یابد ( كوع ی كوس فاخ نم )ردا ها لوا *د با 11
 یرعنمادو هاص لاح نیفد هدا یم هتس بولو قاب د هنس ود

 یدلوا هاو

 یردق كرنب ع ون نالوا تاقولخ قرشایدلوپ مانخ هداروپ ینالک كفصاو
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 تشهدو قوخرد-فوآ یدنا ناشارهو نارمتح بن اونو یک ا

 جوک ۸ و

 | هر ز وا کال اوادما هن هقلق هطا هروکه نیا یاب یلعو اقا هم هظفاحم
 یدلنا ارمسا هندن ا ندو

 یبتتوا كلرخالا میرییعب هدنس» انا هوو منت یتلود ڂاصم وللتموب هتش
 یا تک حور الا دعو هنر ناوبد هدلاح یددلوا یربخ كن هنسکیآ وکرازاپ

 راض> الا ی یدنفا نیمایاهردنص "نت ونکم هلبایدنفا دشار ناعلص یلامردص

 رادّفد هعود جوالصالق بورپدنکی رلشاب هدنشاط كن ندر ثتسدکیا :

 | کشنالواشسم)وب تم ها فد هد انا و شالوا لام ردض یاد نک هرکی کیارپ و

 | هناوید بتضانمز اسو شابا بتضن نلاع ردضیا دک هلبا لج یب یدفا نسخ

 2 رد شک | لیدو: ل رع ی رایضهب ید كنلاجر
 | یودز | ید كوب رو. صعب ندنفب دلوا مولعم .یسیلصا بند روپ ظ مک هعقو هل

 | لارا: قدا aK و راذک ندنرصم یعفاسبا نوبامه

 ۱ ینفا یزغسخ باتکلا شر موح نم ق رھا دلا هنبرامالک كن رابتخا
 ۱ ره ر الاتو دخلا رونع ندا قاغت الاب هما ی دنفا نیما یع وتکمو

 ! لزدبا كل ارد وخ یدرلصءهب و ردنسلوا تلف هال وع وقو كننوءزوب

 ۱ رر و یعمرزب سکرهوپد ردیسلوا یداب هسنم رهن كنسودزا ناشقوف
 یددشخا هطاحا تشخو قوخ یف هلج

 | مظعاردص کیا ؟ا رد رد وه ندنصو دنک تب كنيد نسخ

 ا هدب ولکه نعد تجاوب نصنھ ر یلاطم هنن راز بر وخ عبط كن راترضح

 رانی ئا ر شن نوک یدردن هما لر ەند رسا رمد فا یس ی لاف هل دش و

 ناد رک زلعاباو ن از ,ر یزلن اف ز وته كيمو مع نیلوتعم هدک دنلک هب ی رطعا

 یعسو كنتش اط كتب تونم هل وا كلام هتءدنک الضا رک یدیسشقا باعذسا
 كنیفوق ره نیلوتفم لبا بعت كم وق مرتشابم ید ند فر طرب ندنعبدلوا
 قکیدتارکل سنصن هب یمطعاردنص روح ردنا راذک ندنرزوا یردسخ
 بواواررح هلهجو و دن رات یزونا م هلس یتکندل ری دیک تعلخ هلهحو هو
 هات كنيدنفا نا علص نالوا ساده مظعاردص هکر د یدنفا فضاو اما

 هبن ایم صاوخو تاظاعو تد هدنب یسهغاظ یرکسع نالواوکشفکیوح

 د دانس ناسا هرکص ندنس هعقو هز وب بولوا ین رهش هلیا تنوشخو یفنریک
 ثداوحو لزدکو لاغتشا هلا حدفو مذ یه یوم ضا نالوا دراو

 ¢ مس و
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 كن اعوفو لو هنو قره وا ریعع نشور ریپ رب هیھکشلا دید شو هنهایوق
 هرکو ب هقشب ندنکودبا شمروکرلشیا قوج كپ هی هبلعتاو دو شاکندنس هدهه
 هلکسل ر وکی حسو قبال هنا دص ماقم ندنخب دلوارغظمو قفومیخد هدلیچعشا |
 تررعح راد وج ر هدانا وپ نوجمایلاصبا نوار مع هتسوادنک |

 ینوپامهرهم هسبلا یوم ی اغا قرهلبد وپب رومأماغا نیسحب نالوا یراب رهش
 هبلا راّسم ر دص هدک دنیا میلسنو لاصرا هب ساب ر نسجیزاع هلا ذا ندینعم

 نالوا بس هتنلوا ادعا تسدراتفرک كس هعلق نامرکفا رحم لاونمرپ نامه
 لعیعا هل,تلابایلوطانا هیاشاب دچحا هداز هروجو م ادعاو لتقف ییاشاپ روغیط رب زو

 توفت را ك _تیلاوح لوا هدنفرظ نوک اقرب هبحوتلاب ییکلرکصرص ی اج

 ی اځ نا وق شوک مد کب نوا كلوالا عیب ر هر دیک یتا ماقا ماكاو

 رون یر وقر هامو نک ندبلعاعسا هلا باعصتسا یناخ یارک

 هکبنوج بویلبا تلصاوم هپ نم نالوا نوبامه یو درا ات شم ینوکه شب
 فوخراجود ین را نوپامهیودرا ندنغپدلوارپ زور ززو خو برهم هيلا راشم |

 ندلعمسا ۰ هرکو ب ك ملاراشبم هدماسغموپ یدنفا فصاو تح ردراشلوا سالتو

 تاجاغم لرم یدان هدنسهمب را بناوج نکردیا نایب نتعب زعو تکرح تیفیک ر

 لواص؟ولک اق «دلارب یعلق ر اج ریز و لوا رولک (تبی ) تابوقع د ادش لالدو |
 قد وا مانار دا زادنا تبیه هلب رلادن ۴ وب ردشلک ناب هک ندنلوپ لکوکیا

 ردش ی رب یغ غب دلوا لصاو هی یم ,
 و ناس هن را دص ماعم هر وکه لاحو قو هلبا رافو و تيه لاک لصاحا

 هددارف زا ره ادتآ هدندوعق هن را دص ماقم هدم لر ەر و نامطخو یفوخ هتیاق

 ڻي متو بصن یظف ام نمور ییاشاپ نیبج ا دن رک زلا فلاس لس ناو
 لر اشاب رم نل هی هو ین هس و هنس هدهع شاپ ر اصقیاس مامی مو ۱

 هیش اج هیفوص تولوایسدلاو موضرا اعب ابو رب غ سگ هوا یودرا " 1

 ید هنس هد چ ع اذا دا دلا دام اد نالوا هرزوا تع ره یرفولط

 نایمع درک نانلوب هدنس هظفاحم یشناسیا هدعد  یدلبا هیجون ین ىلا د
 نکیا یسبشاب یصکنغت هد نک ر کرس لبعاعما كنسودن کک هلبا اشاپ
 نالوا عفاو قباس لاونمرپ دنه اکشپ لیسععما بور ویب حارچ هلباقلن اربمرپم

 نالوا یردوهشمینارداهب و یا رارب هلیبسج قتلوا یرا يج هخرچ هد هب راحم
 ترس

 ۱ یاب سیا هتب نیاشاپ ناغع هلن انسجا ترازو بنر هنپ را دن چ ءاہشاپ یلع

۲۲ ( 

 مس سس تس



 ا تا را دومی دوم اف

 نیو ak اش E هود ناش |

 % یترادض كن اشا نسح یزاغ نازی ارخ ھات بلغ کان اشاپ نسخ ایک «
 ۷6 ین وب هل تاعوقو ضد و یسالیذسا رد 2 ۳

 ءو هناخترازال كن اشا نخ ادنشک ناو ترک ارادوا مظعاردتص

 جت خودم ساسنلا ن هد ی تاب تن و فیس ؟ ییرفطق نالوا عقاو ه كيرا هن رافح

 و ا تقولوا هکو بلا و بلس هتسدنل را دص ماقسات باو

 لیرادص هر ن زغب و ت هوسا یس ا جا قوس ی اوا

 هنب رکید یک نیا ةراذا تخ یس رولا » قرالوا RE ؛یبرادا
 یتش تال رها ةا ۳ ۳ ندنآتسم کج درک مزال قلوا ردتفع

 اوت تولد روتک ها دضماعم ید افتاب ) نسنعادفهک هرزوا ق لوا نل قوب

 بو رشاش یفح اس هنهراشب یک یکی د ڈو د نا رشک لغات شقو سج ئام

 تساتشمف لوقعم ها او شزایس ةنلود نادفتع ۱۳ یروقا فا نانه

 ندا غد دق 2 قدوم ةر 3 ر e نکا س یا ار كنو ك وش ولد

 لاتتشا پ شدوشت لاخر یکح قو لات قوخ لاوف ه دون اش ئو درا

 ESTEE کیا بات رم رظ) اینکه وب دلار وه

 بقلوا لث از یذوفتو عفو هد هی رکسع راتنظنا غلوب عوقو یراهتفوهزوب و

 تاتضنا هترادصیٍ رپ ندارز و نیکلک مزال لزرع ق ر هلو اره اط نج هبه هلوا
 هدنرلقدنلوا راطح او باج هوباهروضخ اشاپ ماقعم اف هلیا مالسالا جش نوچا

 رضبتلارشب ندفنصره هرزواقلوا یریزو تسوپ رکو ی درا ك نچ کلرک
 یی راوشمو جازم كنرپره هاردبا ضرعو رب ی هب هلص و پر یت راع لرب زو
 ندا هتنرز وییل وسم سکر ه هد و بوطح هل وب هدة يسا! راش! نات

 ضر نیم هی یر رضا ملا جن ین
 لنععسا هدانعم ام هءود حوا ها یرلت رنک نا ملس ناطاس تودیا هو |

 نداژزو یادو هلا راشمو ررر افا نح یزاغ «یلمرازحم یک رس ا

e و 

 .فیقوت هپ هرانخساو هظح الم ته صم بویم هنلوا جرت یسب رپ هلک با زارتحا

 اا هل تانک وا عقاو زا كوكب ة هد ص وصخ معو ةر زوالا

 ان
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 ا ٩۶ نویابه طخ تروص ا

 كب هلعتلو د یکلا عر دقوب ردقج هلوا لصن یلاوحا رف سوب اشاپ مافی اق
 ندنعشد هلتنایص یتسوما :لرافاحواو ءار هکح ند ترس یتارفن یراقاحوا

 نکیاروطسم ه درا رات یرلکدلبا حح كلردیا تناستم هلاد رح بویهردنودزوب ||
 بودیک لبلق لقا رادمالوا نییعت هفرط هن بویلوا تلاحو « دراقاجوا یدی»

 ناکراولوپ «دنرلجماو رکسع نانلوا عض هایمان یرمءرار یبهدبا باکترا ییرامرارف
 نجد صوصخ اب «درللوب و ه دودرا ب واوا یس هل وقم یب ال یالارب زاب

 ذیخا ندرانشدرولوا یرغس هلب و رارویموق تحاضصف ل دعا هدنسوشراق
 شما8 1 ربع س TE فیح> لص فح ولیشیااج ی هلب و هماعآ

 یدعا شوخ ییا یلکډ ندرشت م ورلنلوا هم هر احوتف ردقوب هدرلفناس

 تماللس ه دناسهح یا هللا هرلندیا ترمع هز او داص ه دل وب ند ی دلوا نالوا

 بودیا هیش هپ هلج د_عبایف هیلبا داب ر و رهف یراندیا تنابخو بویلیا ناسحا
 مدام مپ ر ولاعب هنسهراج لنیذخا مانا ندرانع*د پولأب وا ندتلفغع
 جاف هعقدملا ماقتناندادعاهلیا تحلضف مزابنز ودنوکو هک ندقح بانجو
 هلا یلص نم دفا زهربمغب یشنوک ناهمج یکبا یی اعت هللا ءاش نا ر دکم رک هنیف
 نالوا مزال « دلاح قید . ردیا رسبم لالا اوذ هللا یمدا ر هتمرح سو هيلع

 هد ولج ا دا مزال ماقتا ذخا قحا رداکد مزال ناونعو تحاراکب ردتمه

 ۱ مرج ودنک یدعاشوخ یدلوا هل وب هتشا رل.دمروک تسانم م دید مهدیک هرفس

 | مزاولو هرخذو رکبسع ندیدم بودیا یناسفنا نک هلج هعفدوب رد زف ایصعو
 منکرح ید منب نوسْملوا روصق هدنرب هبسیا مزال هن تاسم6*هرافاجو او« نا
 یرالوپ_نس هديا ظنت هر وک اک یراشیا مر دیک هرفس سفللاب هسپاردیا اضتفا

 یزرالاح مزب ر دلکدراتفو قج هر ونوا بورود نس هیلما غن ییارسنهنر داو
 عجار اکب رکنا هسک لزازت هتلود لاعنهللاذا-ءم ر دبا نظ قوب رفس نروک

 هدنب نکس هشیلاچ هته دخ كاج هروتک هنیرب یمه رولوا دن ام هزک هلج بویلوا
 ندرل_نعسدو مات مادقا هرقسوش هت لح ولو م روشیلاح ربارب م زکر زس

 بشو ژوربودیازاین ندقح بانج زودنوکو هک ن, ملهدیا ماقتناذخا هلغ> نوع
 ناشپ رپ و بولغم هرفاکبودیا نا مج یاوسر هلب وب ئ براب هکمر وید بویلغا
 یکیارب یب نسیهلا ندمروک یغلناشب رپ هلپ وب لدمج تما هدمرود نامزو تدا
 تمهو یسو زا هع> بانج بولد هلا لای غ ایج مسمجو لاله مدھم نس

 0 و هم دو
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 هبا رن یروک ذم لحم بجومالب_نکیآ یضف احزن ر جو ینیدسلوا میلرت
 طظفاح هدنس هقنلپ مالسالا هک هرکص ندکدلیاراذک هن اج مالسالا ق

 كنب رک اه ےک هایسعا رارف تكحدیا روهط ندقازوا یزارب ندادعا نالک

 یمهریسخذ قلیا تلا شب كنس هسعلق هطاو _یکیدلبا لوخد همالسسالا ى

 توفت هج رک ا هل رکسعرادقمرب ندهراسو ندناح اف دالوا هدلاح یغیداوا

 هرزوا ناصع یىسااعر برصو یییدلوا یکروصح نالا هد EE شلرو

 ندنرافدلوا هر زوا کلک هن ردودح نیدوو شیتاط ولخ هل ول ھچک بولوا

 هب هلج دارالا یدل هدنروشم سلحم نالوا دقعنم هد ينم” هدلوالا عیر لثاوا
 هعشب ند کید ر ولوا رم هبت لاح هسردنی یو هرکیدکب كر هساکتربخ

 رکتسعندنفارطا نيدو نوجا یسهظفاس كنیدو طقف بویم هنلوا هیدن
 هدرداعسرد هرکص ندکدلرب و رارف هر زوا قوا نیت صوص روم ًاههنعج

 یسیسصابا ایس و راو یسهدازکب هل كنیدنفا دشار ليڪو تاکلاسئر
 هصالخ كنولهل ةدقد لوا نایمرد یسهل اکم تروص نالوا عتقاو هل
 یاشا كنبروهج هل هدکدلنا هلاکم دفع هلی رلزعهد هلعتلو د یربرقت
 یس هصال-خ لا هلاکم نالوا هلیصخ رم اسو رپ و ندنس اع دتسا لالقتسا

 طیض یرال-ح صعب «دپوک هتف رط ورب كن هل وط رام د هدنیلعتلو د
 هنس ه داعاو در هپ هیلع تلو د كلرارب لوا هسیا ژرولوا كج هدبا البثساو
 هسا دعا هلع تلود هل بط رش قلوا ليغ ڪو نماض لود انیشورپ

 كنزا ایسورپو یا هل بطسوت کا هدستفو یی دلوا لج ه دیا لص
 سصاح هل وا ترابع ن دنراصوص یسمزک هد کدهرق هر ز وا تبسبرس
 هب وجا هلی رعد ردلکد شدا قج هلو اوب یرهلوا رطاخ ناشیرپ رلنلوا سل
 دراو هبیاع باب هدسعب بولب ریورارف هرزوا یعلوار یه داعسزد یسهمزال

 نالوا شاردنوک هترادص مام ه داناو یتروصرب ندنفرط اشاپ ماقمت اه هدب ولوا
 نوبامهطخ ردشلرپ وماتخ هسلح هلیااکب و نرح قر هنلواتئارف نویامه طخ

 روتلوا رنو ج رد هدریز یتروصرب روک ذم
EFE5 چ 7  teyد مو سو د ج یک مه . 



hi ۱ ۱ا لا ا  rلب شا ید ةخوو نالوا لۇقا  

 لا hss ج ەخرج ةدنرا زاس دارفلر هدنر ود لوا دوج ناظاسوتالوایغوا | ۱

 دو رصع هدا اکو یزدی تولوا یلعقا كناشاب لع س وخر نالو نوفدم | ۱

 هلی روش مش ؤا لرز هدنکو لوخد همطوا ضاخ هدعبو نویایه نوردنا هدناخ |

 اردا توعقر نەت گن لاح یخیداوا هل از د وم تاک ع هردو مک | ۱

 ءهژدایرندننودتک نکیشلوا نارقال قاف هلرب لوصو ةد یقارادقوح | ۱

 هنفرظ لیشنتسوک هلبا قان اریم رم قراتلوا دیعبت نن و امه اذ هیر و دص ة دواب |

 هلکعا لازا یدارغلب ناشکر تو ز وأما هنماظن دارغلب ار ومو شاروی زومأم |

 قو كيهرکض ندنا بولوا شاربو ترازو بتر قر هلوا روکسشم یمادخ |

 ما رکن هر هه تامادخ نک« e اصعءب و قیعم ناخ اضب و هدرات] با ۱
 مور نادیقفوم هل تاتو ینیادنلم نک ها ردات مم ریز ورب هدنناذ لحو سموا |

 یاد هلي هبعاد سفن ةظفاغوت لثام هراع خو ذذ لتمالا قو ردشاک هوا |
 لاو 5ع یفتقو ناب شرب یتنل انوا هلشپا هچ و هفرط ه هلذلوا لذارا عم |

 انا نیل هلص وصح ثولک هلو ا ناییدشنا al ارعو مو یعاروا هتسلوآ | |

 نص میدم ی و لیا موزؤت بارخ یرل هدلپ هت ` یک نسیلکو

 مندخت تنکو لک قلغ یسهزاد لصا_نأبا_ردشغا افا نحریغب یژهسیک |
 یارز.و هل و هتسپ ۱ هدر غون تولوا نارفالا رذانهلاراب د و تنکمو یشاوحو

 نکیآ نامید روتسدر ناناش هکع درب زو ایه ندم كدلك ترد هر ادتقالایوذ ۱

 ی قدوم هتهدحرب عدا ههل مالو د دهاوبا ندننرازو عل طم هک هدناف هج

  ووصت ٠یع لازا ه- عهد چاقرب ردنتلوا باب هنشالتنسا لدار ار ید. وا

 | هند وجو هلکعا الب رس یمدخو یش ا وح تراکو ادو NS : لام نکیشملوا

 | ییظداحم ء هزنلس ید هرکص ندینس هعفودارغلد هعددو و رد هو ۱

 ۱ هدههانوک ند_کیدلنا تافو هداروا هدر وس ٥ هام دنخ توتلوا نیعدو ضن

 ! كشاو ی ی مس TS تو !نالوادوجومهدر لر و

 0 وید یدنلوا لیصح ی امو دق رفاو نالوا س ءلوا راخداو مج “ا٣اف هو متج

 3 مل هلک هددص هنر رذر رح هدنراختراتیر وناو یفضاو

 راد حد اسد 1 رد م نب رز وآ یسالیفسا دارغلب ح ورمشم هجورپ 1
 رب دیو قد
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 بی ور  ENTREESوجه ی و ی

 كل هنسرپ یر ندنفیداو ارضی هروالدروآ كنج كم یمرکب قا یسدظواجم

 ینیدنلوارپ دالا یدیاردیا اتقا قلوا دوجوم یخد یسوریخذو تامهم
 تاب وبح زج هدرارکسنحم ضعب و نز رارادقمرپ هد دارغلب هد نقف كنچ یک

 مایق هکبنجو ماقملب دبن هلبا هناجر یتدرامارم كغ نالوا هنمان ناقا بولوپ
 هوا ند هرضاح یر هرب خذ ناسنلوا لاخدا هلیا فلک رازه هپ هعلق هدنماکنه
 هکناب وی ولنا ابا هلبدصف سفن جور اح هنا اشاپ زکیمعرس تولوا ما
 هدرا مودق بولیکح یرعوط هشن هليا نا صعتسا نفلخ شک | كت ەعلق

 كنعد نکیارظتنم هراک ماجا بو ر وفودرا هنهاکشیپ یس رپ و کک هوار وم
 | یکیدلک هبرا جالب بوغارپ یتامهم ع وچ یبکیکیدلبا روهظ یسهنطق رادقمرپ
  ۱ییابسا یظعا كنسلوا رانف رک هیادعا تسد هدنس هءلق دا غلب و راغلءا هفرط

 | قاهرادلام نانلوب هدننورد هعلق ردراک زور ناسادش قیافح هدرکفافَتا ینیدلوا

 | لام صیلخت بوبا لمگ نامزرب هپ همطاسح كاهش ید یماناقب كنب رلهبشا
  ۱ی نللع تازاجم ندیه !شداپ فرط هدنشع رابتخا یب ۸و ملست هلساه دا

 | الما هلاصل دعب و مورحت ندنعا_ةتنا دار لب یرلق دلوا فول ام هلآ هدهاشم

  ۱یرع ندنرا-فد)وا موج یداو تشک یرسسب هلبا لب مدع هنب را راقعو

 نوعا اند زوز هس ثایح ؟نماشاب ناچ نانلوب ظفاحو شاپ رک ر

 | ملام هدنجیا یس هنس هلی ره هب یهلا ماقتنا نوچب راکدقیا تشم تفلکرابتخا
  ۱رابدلوا دوقفسو مودعم ند دوجو رادو دوباب نداق ی ناهح نالوا تالایخ

  ۱ملس لی لجو تمذ ةر ند دیضقوپ اش ان ید یھ وجوه هکه دنوي تبارغ

 | ظداحم بودیا تمالل تست تب ب صح هلا لیمح هپ اشاپ ناچ طفاح یب هعلق

 | یلاع سما هیاشاپ فسوب نباح سرد یرکسعرس نیدو نوجا یعادعا كب اشاپ
 | نکیا هرزوا كل روک ی دبق بولک هنسودرا نیدو هبلاراشمرب زو یدیشلردنوک
 | یدلیا تاقو هفنا فج
 تشهد ربخ یکی دن نلا نمد کن هوسج هعلفرب یک دارفلب هسپا لاح .نره

  Aهارلت اریمرمم ناسو و باس قادوابرا هدنعا دلوا لصاو هواه یودرا

  1خد ندفرطرب و رب رم هیلو ساوا نوجا یربلیا باتش هم یسسلاو لتا مود

 | رکسع ندنسیلّوح ناقلاب نوا یرلفرطیغاس اب ابو ردنبو لیعچجاو لارا
  0ىس هو اش كي ادح رس هلبا نییعل یی زوس اسباب ر د ريز و یلسو دیا هنعچ |

  ۱اف ونکم كناشاپ ناشک قب اس لاونمرپ هان ینید لوا لات هنص و ضخ
 چچ a چ 2725 Cn یس سبب پوستی ا وب

 4 ر و



perf ۳۳ اروم 
 ا

 0 ی یه اشداپ هعلفو دی ات ی ر وصت لدحرس ناکدومزا راک لبا منم هبنشیعچ
 | مادقم ندنرام لبقتسم ماع یدلبا دیدعت نقوش ةیعاد كنید یودع هللا الخا
 ۱ هر دزی” تودیآ د سو عطق ی رثلوب دارغلب ول هک لبا ااعر دن وخ تنزاقا

 | دلکعا سکع هفرط اشاپ رکسع رس یراسخا یکیدلبا هرصاحت ید نس هلق
  تولک هنسسند ر وک: هواروم هلبارک اسعراسو ولتلابا نالوا هدنشیعم هسا لاح هن
 | یخدا دعا نویمهدیا زواج هیوزلبا هلببسح ع راشمو قرط دادسناو عاطقنا

 | نالوا روصحو ترش ابعو عورش هيه رص احم نس هعلق دارفلب قرط قرط
 | ضعب یتغیدلوا غلاب هرفن كيب زوفط قجا تعذ لهاروک ذو ناسیبصو ناوسن
 | یس هعاط یکارب كت هعلق هسیارکسعرادنةموا تودیا تیاور فوقو لها

 | هدهسعاق یالابوری و هدنزر اکو بن ارش هلبا لاحوب بولوا نجاع ند هنطاحا
 | هلبا تریاصم هنشنا كن ادعاو تناتعو تاب راهظا هلا مايق هبهعفادم نوک جاقرب

 | تحارج شین مأتم یرلیقایو تداسهش تن لئان یرادقمرب كني زر وا كنج
 | توپ هل اب هلیشتا هرب یربغ ندي دلوپ تی اهن ید ىزا هربخذ بواوا
 | راستفرکهرسادیق یسهلج بولاق لحرب زولوا رادم هظفحو قزنم نک اسمو
 | ییدهاقهلبا طو رمش ضعب هلرالوا قفتمهد هعلف میلست لا اردا نی راقج هوا

 وی زوفط كب ترد نالوا باباهر ند هرصاح دانه اناعر زاربع بودپا لسد
 د هن امزوا تولوا 3 درب عاد هلرا نطو تقرفو لصاو هب هیفالسا دودج مدا

 یانضتقم هسیا رولوارصم د هن فک دارغلب بوبلوا ادصا تسدراستفرک

 لازمج ندیا هرنصاحم یهردنس یصوصخ ییح هناوا ارجا تفووا لاحو تقو

 یس هد رکرس كنب رکسع هج نالوا هد دارغلب ند_نخیدلوا شخلوا هلواعم هل
 | تودیا امدتسا بوتکم هتسلاها هردنمسو اهناهباشاپ ناعع طف ات قیفیکو پ
 | ید هردنعم نولب ریو ی د روک ذم بوتکم هلس اتضاقا تفو تایرو رف
 ْ نوصح نالوا هدکلاغ یاهم یدلوا ادعا لاتحا لاکنح "هد و ر هلهحو ول

 | ندتکم * سرک هدنعوقو دودح زواجت ندنفرط امصخ یداجیاو عضو كنهعینم
 ا دفاک تن دعلق ید قارادناپ بولوا یه هنتبکح قلوا رادیاپ لد هالوصو دادما
 ۰ زدنداناصف نالوا مولعم E هلول ع وقو هرکض ندودلوا لضاح ی اماععسا

 | ند دادمار وهظ یراظفاسحو دوتنم یس هربخذو د ودم قارطا كب هعلقرپ
 | یدلوا راتفرک هصختسد هعلقوا هدنایحا رک | هدلاحیرافدلوا س ون ام
 تولوا ند هر وهشم نوصح عاس اا ههج ن٣ ی او دارغلب ردرهاظ |
 را ترس لب حس سو
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 كنارخا تلود تلو دپ بولوا عی; یس هعیاش قافنا كنول هئو بیغرو قوس
 بوذیا بدتر یت ام دةم یکج هنا روس تاکترا نوجا یدصا هم لیصحت

 رطخ مارات خا تقو یب نکیآرمسپ یعایافدنا اراصوصخ نالوا هف ع زانم

 یک یکیدلبا مرج ول ہے ےک یغب دلوا عوفولا قفصم كنج هلا ولوغسم بونلوا
 هدانناوا تح تودیا یدعلو زواج هنیدودح هیلعتلود لاطاقو یدصن اکرم

 اها هلبا رلرضحمو ضرع نفيد لوا رب اخذ هد دارغلب یربغ ندیراط رادقهزب
 وله هدمها یادتبا نوا عطق نقی رط دادما ندهنسوب یدیارلشعیا هدافا

 ینکج هدیا ع و رش ید هنس هرمصاحم دارغلب بو دیا الیئسا یتس هعلق نادروکب
 ندنیادشو قیاتضحو سرفت اش اپ ی دبع هحوق نالوا رکشنهرس هدیلاوخوا
 هواه یودرا نعپ سفلتو تحارسا یوج هراح نوجا صیلخت ینسفن
 نالوا هدننوردو ی اضرو تناصح كنس هعاق دارغلب بو رد وکح تایر

 لاوحوب هلفلوا لیلق لقا یس هرخذ هدهسیا قفحم یترنک كنس هفناط یرکسع
 طزفم طعق هل س سان ماح دزاو تنه دکدسلک مزال قوا صیصختاتشم
 هد ذا هنسو یراط تعض ید هک کی تلابا نع هبولتلادا تودیا ثودح

 هافرط شان سفللا هلغلوا یر اکفا نت كل هلج یرلغج هیمازاب هنر
 هلرکسع مد هدرا م لواو تمهو مادقا هرکاسو راخذ قوسو تکرح
 هدلاح ینندلوا نکم تمصم هدّمع لحو اعایتکحنهدیا ترذابم هی هعاق ظفاحم

 ءانب هنفیدنلوا ابناو رب ی ارس هر صب ید یصوصخ قعلوا غلابم ضرع
 شب رقهنرطاراد هل کسعرتس فرطقررط هزز وایو هتم (فج اما ءاشز اا9

 هنف طو رادصا اعضا نوا ىس اک هدناح ش د تونلوا میس علب هدرالوغ

 ضعت ندنعلخ هءلف هد کد رس و وک 9 هلا از اسم ید .تعوار د

 ادعا دز کاظم وتو وک تشات کر ح هل رکسع رم قوفو لها

 هلی اشاپ رکسعرس هتفدب ندنکج هدیا مادقا ه٥ راع بولوا بلقلا یوق

 یٌمح لاق للاخ ندرکسع یهاشداب هعلف بودیا هافر سما لیصح را هسنک ضد

 دارغابو لافتشا هللا فاطل لانعا اشاپ یدیع هدنرکذلبا هدافا یصوصخ

 ل3 یرایننش کس یرلکدید لیععا هرقو نسح هرقو دجا ید ندر ھاشم

 نادت ا از لب معلق لها هلیدرتش تانسحم رھ یجدراناو لافغا ها لاوما
 توا ناح یک لافش شم روف نذلاعع هنناح شدن اشار ر یدیع « هرکصض ندکدتا

 ا لدب يخد یصاخهارفاو تم ی و تا
 : | دون هدنس هلاتقم



 € اد و

 ۴ Ere و ۳95 ناب نم دمو EEE ضع

 تالا بسم صح هب نع کو لاح لوک هب وراپا ندی ږپ وک هلیس هن اس ۱

 ندرک ًاّیع فون :ص .نالوا بت ص هنیعمو یی ىلا هسیقا لدا هبرع ند رلاصف ۱

 و يرابعت بانراو اعز یمکشا كتل انا یلبا مور نکلا هغ شب |
 هدارفلب و یکیدری و تصخر هتماقا هدنرلت الو تولاهعقا ندن رللوغم نکنآغلاب
 هنس ودنک ی وت ینهی وت: هلعلوا حاجا یکیدلبا لیناکت ةدنصوصخ د ادما
 هدقدنلا یربخ یسالنتسا ل دارغلب ایفا تما: عپبشلاز نوا یھ رش رخل
 ناینغیبملوبریزورکید یخد هدلاوجلوا تولک مزال سد ظفاج كنس هعاق شب

 یتیدملوپ هرابح هعشت ندفهاوا هلاحا ها شاپ یی ه . سه طاحت یلاوج لوا

 قر هو[ ابا هدنیب هدهع تا هم تلر ر هلرتلاا ىلا مور راجان هلتهج
 یواج اد ادخیک' و تایم هنسسو دنک هدراهج رد كچ تن شو طو

 ردشلزاب لاما

RNی ع ایچ اس دی یس ور صوت و  

nاکیا ظا  Eدودخو نفی : نیو  raeنوصج اا ۰  

 تیر ون بو دیا بلچ ین | انغذهسم یناز را هجیشد ها هبلام توق ندهسورح

 ایی رکچچم ابنع نالوا ع وج درام شکچز هلبا رب اخذ نادعف هدنعوفو ۱

 ی e ی .دینکادتبا وا هیچ ؟ هل ر نطفن نر رایج هلوا رویم ۾ هسعلق ||
 ي ډنکو البم هیالغو طخ شا با لق هب و دیعل دالب ی ًابوبحنالوا

 هليا ضرع ییفاسهضا كقولا 2بارو ارعا هاتف بلح ند زلف رطو رب ینفلخ

 دوحومهلب ان لوصح صرح ییرانا بودیااطا هب هربحذ عی یدار لب ناراکعبط

 یزادرفددا ارغلبهدلالخوا پودیاعب هلس ی رادیموب تاوقا هک وزن وی نالوا

 هنابوبجنالوار > دم هدر رابنابولوافقاو هدنسودادوب ید یببخ نسح نانلوب

 تروص ی راخدا هدیلج تابوبجو عیب یدوجوم پولوا هدیسر یکهدیسوپ تفا

 زا هدنر رفت ِتصحر رودصو املا هدععو لح بان را عماسم هدیهاوخ ريخ

 فولاع بورا الما ید ایخ هقودنص هلا صف نیادیو مین هک یهدوجوم |

 ی یهاشداب دعلق هلې وو فرص هتسج هتسح هتهافسو ټک اتو يیدلوا 1

 یمهلنان ی رنو قسم یجد ندناحور ىدا فعضو لالتخا هد رهو

 ا . هنفو ردص بد هبیافلوذج ی ی ءح هل وا فرطب با بیا كوا 1



 هد دموق رح هحل ی دلتا رادشا هعدصتو رصح یی هعلق دارغلد لبا هلک ةوقو

 کل رلیدلنا هلباسم هلبا ترطردق ناو ڪک ی زکب ید م الا لها نالوا |.
 ك رک ید نړ هرج بولوا راکردیترفو كنکنفت و بوطو یتیمج كن ادعا

 ج هلوار س همدا شب جوا قرهلوا قز یروصفو توب رکو یشوراو
 یز ههو که اش هنیهالتشا ۳ اط قوح ك هود ندنعددل اق عضومرپ

 نالوا هرزوا تمافاهدنسب رب وک هوار وم ورب ندیا اقرب بولوا ح و رج |

 ندیدم هنلوا هناعا ید ندنف طاشاب یدصی رکھ رش یاح داراب

 نکیا هد هظح الم نیفح هل وا رم هبنیراراک مایا رلن ا لول هد هرصاسح

 هری رپ ناطباضو یفعو ک اح هدک د تیا روهظ نیلکتهریو ندتفرط ادعا
 هل طب ر هدوبقو ط ورشس ضع ینه هنب راو دلاو نسوا ند دادما لر لک

 هنیرلجاوا جارخا هلح مان بک اک دنراوج مالسالا مف هلبا هنوط رېن كنسبلاها
 هدنس ههاق دارغلب هروک هسنیدنلوا ع اسا قضا ردرز وید رلیدرو زار

 اشاپیدبع نالوا هدنسپ رپ وک هوار وم عب ندف ارطا بولوا هرمخذ قلبا قلا
 هلفتلوا ترشابم هت اعا ند فرط اشاپ دوم ی هردومشاو ندب فرط
 شا لمحو رص ید نوک نوا شب هلق لاها هلبا اشاپ نام

 جورخند دارغلب ایشاپ نامع هدلاحوب .یدیا لباق یضالتا کلن ذعل رای دیلوا
 هرزوا قلوا هبهلاتازاح هنن اخ نالوبعوقو بویلوا رم قوج هرکصن دکد لبا
 نایپ و رپرضیدنفایرونا وید یدابا حوار ملست هدهار لالخ نکرولک هندو

 ردٌشلیا انب هنشن ابخ كن اشاب ناعع نوش ن وت یشتشالبتسا لدارغلب تودیا
 هیداهم شاپ فسوبهح وق هر و کک هتشلداوا ر وطنم هدد هطضصم هل اکم

 دارغلب هد ابا یییدلوا نیشن اتشم هبة“ و ر هلن دوع ارغظم ند تاب راع

 نالوا یرکسعرسم دار غلبو ی سلاو لبا مور ین ادن اموق هچ" نالوا هدنرزوا
 نکیشمالریو تضخر ند هےہلع تلو د فرط هلبا لاتفغا ی اشاپ,یدرع

 بوشود هی رکم ماد لزعسد هلارا رم هل رکف قمامالشق هد دا رغلب افلطم

 هر زوا شیابنسا هدرافرط لوا ول هم هداتش ئانا هلی رامیان هیفخ هکراتمربهدنرانیب
 هن ل وارا ف رک دارغلب هدعب یشان نادکمرب و تن اه هتسودنک لغم االسق

 زدشلوا بس ۱

 : (هدول )هجاتغاک نالوا دراو ها یظع قادم مان ناو ها شاپ فسو
 اشنا رار سج ندا اقرب ی وک یخ ر کب كن ہا یذ یلاڈ زام هم م
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 یس هظذاح هعاق هلرس هن اهم را رها ی رالابعو هالوا یعوح ك كنسرلاها لارا

 هب ه ردم" كني رک اسع هچکو یرلکدلیا راذک هنفرطو رپ کب هن وط بودیا كرت
 تلردیایلو ی رپ یراثا نزح رابخا یراقدلوا شا لوخد ید همالسالا عفو
 ردشلوا نوک انوکم الا بج وعو نورد غاد هسکره هليا دورو

 ثاکی یان روام یس هدون و قالفا هن رزوا ین وغز وب هزوب رڪ ذلا فلاسو

 بج وعالب راهدرکرسو رک اسع یهدننیعم قرهلوا یراط للخ ید هنلبمج

 ی راهاوا بید ات بولتوط هرزوا قلوا تربه هر اس كل رانوب هدنراق دالشاب هقرفت
 یودرا هک وبلاحیدردیارب مت هوبا ه یودرایپ ر دد كبیانروام

 قیاس لاونمرپ بویمهلوا لباق یر هراداو طبض كنهیرکسع فاوط یهدنوپابه
 ه-ةالفا نثداوح یرلکدسابا ذو ارعا هنفرط نیحام یمرک ارادرس هلباروز
 هرا رها هنس هب و رب كن هنوط یکی ابر وام یدرلیک هداروا قعهاوا سشلنم

 با لدیعوو دعو هبت رم ضهب یرلنوب كب ینا ر وام هن رکا بوشبقلاق
 یهدفرط یا انا قالفا و ربندتقو ردقوب هکنوح هدهسیا شات: دبا تاکسا
 هدنلاها ق الفا دعب ایف ب ورید فن هراس مزاولو هپ عو «رخذ هزل و درا

 ردشلوار وب هر ورح هپ هت ورب یتدوا هدنیا

 ندنفرطاب ردو ن دنرس درا لیععتا هدر وهط ادعا تولوا ندعم نوصح

 هیاشاپ روفیط نالو ظفاح یبسبلاها یک ییدلروک نعد نکنآ باق دادما

 مسن هلا هرب و كن هعلق ل ردیا تله یتردن ارت اخذو تلف ل رک اسع تولک

 لبا هناهکح تالاقم ضعب ید اسشاپروفیط هدنراک دشیا مارباو فیلکت علوا
 هند قیصح نصر هر ول لاذحو لنح كف ناهن دیا مارا یللاها

 لئصاو هو امه یؤودرا یا اغ هج ور یرخ یرلف داوا شا لر

 تنعلو مانشد هزاالوا بیس تاو دو نيد ناشکتریف هدف دل وا |
 ردرلشعا

 یظفاسح دارغلب هکردشلک هعوفو هل-تهجو وب یسالبثسا تبفک «ادارغلباما

 | قیاس ردص یرکسعرس نیدو نالوا هرز وا تم اقا هدنساره مالسالا حف ۱
 ی و حرم حج دبی یوم = ES 2 : aaa E E تستر ی دا

 | هرکصندقدناوا لوح د هب یعو یرلکدعا الیئساو طبض یدارغلب كزاول هجو

 ندنفیدلاق تردق هپ هرادا یرکسع یهدنلیعم هدکب ین ابر وامو تقاطو بات

1 
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 قرهسقابهراناو قاصسا هی یراوس هلکرت یرروهم یک هدنرل دب ید تارفن

 طقف راش قافلا هکمک هسفرطورب بودیا نطو كرت ید یسیل اها لابا |
 لاوما بوک هفرط و شراق هلبارلل سبعو دالوا نجا یل اها نیا تعلق كارت |

 نالعا ویدر ونلوپ رکسع هب علف دهد اح هسساا رار ولوا عراف ندنرلک الماو

 قلاق هدنس هظفاحم هعاق ناک ق رەل وا منام هنیراتع نعوب كنيلاها یسلوا
 هدافاو ضرع همرک ارادرس هل هطتساو اشاپ اما یی رلکدتا قانا هرزوا

 ( ۲۰4 )۰ رکصندقدنلوا لرادت یس هظفاح بابسا كت هعلق نکما امهم هل را

 راذک هن فرط نیحام هاوخانو هاوخ مرک ارا درس نوک ی عنوا كنمرحم یسدنتس

 هرزواراذغتا هه دارا لج هلک ندنداعسرد هلب ۱ بارطضاو ترخن لاک ت ودیا

 مالا لاحو تقو یا ض تعم ند هزاهاش فرط هدنرورهز ور دنح نکا

 هزات تایح تبحوم هاش هعرک | رادرش تولک نو نامش رم اناس قرذسالوا

 بونلوارک ذن یی جهل وا تساذع ساوا نیشناتسشم هدزن كلو باه یودرا هلعلوا

 قجایدبا شل زات ضر هند اعسزد ندبمرک از ادرس فرط نوا كزوب
 قثزا کوتاه ی ودرا هلبسح للعو تاتسا والقمر اخذ تردنو رک اقع تلق

 یاسور نوح یسعلوا تکرح نداروا بویعلوازیوجم ماقا هدنسار هک نیجام

 نوک نوا شب نامهندنکیداربو لا رع هعطقرب همرک ازا درس ندنفرط رکسع

 ملل ادرفن كيب هللا ها نشیکا نوا ندنغاجوا یرهکب ةسدا لاحت هدنفرط

 | رب س تارفنولبماسا ردقزوب ترد ج وا حد ندن راف اجو ا یی وظو یج هب رعو
 قلحرخ رادقفرب ید هبا شاپ دوم نالوا یظفاحو را رحا هنس هعلف لار هلا

 هن هطفاحت نیحامو لاک | نکما ابهم یاککسا معا كنفرط لارا هلرب لاسرا
 نیبعتاشاپ یدع یبدخرح هنس هظفاحم یسگاسباو اشاپ دج ا هداز هر وج

 مرک ارادرس هلی ا فب رش یاول نوک, یک یارک جرج هرکضن دنقدتاوا ۱

 هدک دلی تلصاوم هنسارص# نم“ ینوک یی نکس ككرفصو تکرح ندسایخام
 ترشاس هند هرکا دم معلو ناتا اتنه كتير ندنعسو قو رو هنردا ۱

 نکیا هدسنکر ادت یو ادو م اقم سکر ه قر هسنلوا مج رت نم” تب امن بونلوا |
 لداق تماقا هدرار داح قنرا توپالشاب هکعسا راک زور دیدشو هکسود راق :

 هبنشراهچ یر زوتواكنين نی رشتو یعچوا یعرکب لرخص نامه ندنغیدلوا
 ردرلشلوا نیشن انشم هليا لوخد هی ییعس قلخ نوبامه یودرا هل اب ین وک ۱
 یامرکفا لول هیسو ر مدقم ند زمرک هی یتع:زونه نواه یودرا نکل 1 1
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 1 یر ن کروا رب یار تاک چ جو عم #4 ردراب رد

 ۰ مکشایدریو 4 9 ع مآ كران هلبا دادعت ین روج هکعا 4 (هلو ) 19 ردرب یوعد زا
 ی هسا شارت ھل هرتس هسیارلىا هلون نور طج8 ھن ول نان فک |

E ۱مجتهد ۵( هو خزر  Noli 

 ۱ 8ا رخ را نخر للا غر واوا a اک ناو

 | #بلرا رم دسر ناناچ با هو وچ (هلو)# رولوادنس معشچ مدح هراذعرات |
 | هنطمف د وةنرالک 8( هلو ) # بار ارم دسر ناچ برطو قوذو قوشز |
 | هکر اکبا ۶ ابص ایی بحاص هسلوا دن كلم # اشک فک یدزلوا |
 هنهاب.ب فاز # ابص اب اج ن دنج بیل دیه یمرعا 2 س نی زوپ ی دجا بج 4 | ۱

 | هناح لد ( هلو ) # ابص ایج ي دنا هدراب مزب یدریق لت : 9 یدلیا رد بونقوط |
 اف رازوب رازام ير اک ن نیچے ین مران

 # رازوب رازاب ي رازیشاج مان هرک ك یب # هبا فنعو ین وا همزک دی رج هش لوا ۱
 | دوجولاردن هل وب بر هلراتکی روا كنج هن یک دم دشن كن دم یوصهزوب هتشا |
 _ رد شغوب ید یرورپ فراعم تادرب |

 هک دارذلبونایمرکقاهداننا یییدلوا نیشناتشم بولک هب نی كیوبامهيورا 3* |
a٭ یراف دنلوا السا كمالببالا عفو هردنمهو_  
 ۰ دلا یراقاږلوا ر دکمو لولم اتسؤر ر اسو مرک رادرس حو رشم لاونمر ۱
 نا یه ندنکیدلک مزال قوا راذکه نفر طورب كز هنوط دسبایق بولک ها |
 اشاپ نط ص ء شکن هلرب نشت هنس هظف اچ بابسا کسو رط قاالفا |
 هتنیراتیعم اش اپرا از اپ للع یلنلد هبنو اشاپ نا « داز وعوقو |
 ه دلناربار دق هرا ہو لاسرا هتف رط یکوکرپ هلیس اط ءا یراوس رادقهررپ |
 لاد ندرکسبع هد اپ هقشب ندفد لوا نییعت ز هتروا ی نو تل ۱

 لک راوب یا یدبشملوا ترش ابم هنیرب ین رکسع اد دج كلر هلبرب و یسیماسا
 بویلوا یلاخ ند زر هی لط تصخر نوا كم هنف نی ام رک |
 بویلوا لباقیراغیفوت تیاهنهد هسپا راشعلوا فیفوت زار هلبا دعو و دعو و |
 ۱ ضا عاراممالە دک دلتا نیش یرافجمل وا یداب هنی ز وهظ داسفو هدف یاب | ۱

 نام قزهاواراوس هراسقجا ناره هدنا ی رد با سح یخب دسنلوا نبع |
 نا نبجنهنسهلغفاح لب ار ردیا تیام اس یر راک هما ۱

۱ 
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 ۱ وفا رقم یر هو TET کک ۱

 ناتاشا هر وک ذم مرا داف د لر 1 هن داعسرد هست رولت 1

 e ا ود اد دور وا هد دسر د ر م و ووا یا ر یک 1

 ییارمعاو لاصنا ند) ادن كئ توا نو نکا هدکعا مارا مشا هلن لاح هافر 1

 ز دق ضعب دشا یذدلوا تا ارطضاو تربحر :احود یدنفآ یرخ هلن 3

 تش ا ا ےک دما هلال الدو یا وس درع نادا

 ی تاود تامدخو یر هلو ترهش هبا اتشناو رسو روغاط هلق اک |[
 دنلاوش (۷۸ )و لک ةقبلخ شب« درو ڪک ذن لق قزالوآ مولهم یت اتکا 1

 و و یک اکاذخک هدرا ( ۸۳ ) نولوا ازو رسم هفت اکا وخ >

 Î اهم هت ع غ هژدعاوا الحاو ۈئ تس رھ وقاعص ٥ هرکضن دو لوا یکم

 ةة داوو ه دافسرد هل دوام یودرآ هدرا( ۸۸) قر هوا وفع
 هد تک راپ (۹۵) و مدس هلیازوک ذه تصنم و هّنس دب بواوآ یسکلکت ۱

 لو رعع هدنر و رغ تدمرب بولو لغ ردص یاد ەد ۷ رو تاک سر
Êنا لاتمدنا هدنف رط هل تدم هد هسا شلوا یساشواح « دن اهحوت(44)  
 هدنحرا ( ۰ رز و الت و ی ۳ 1

 یی دوا نارد یا دک ةن هدنس هشت (۲۰۱) و تاتکلآ ی رارکت |
 مدقم هنس یا یلدا هرقع از دبا هام ی روھ رفا تت ام دقم هدانا
 هلکلک رام ےب سقف رمصع ناناعرفراک یس درد مزال قغ الرضاح ؟

 نامو عمو فوقو ةتلود رارس هدنة كرة هد هسلا خشو لرعندقلادهک ۽

 | توتلواتصن ییا قر هثلوا تمدن یسعلوتهدنوبامهیودیا مخ لوا و
 ینافنکلا یک, نازک ک۰ لو شفا موز لا هدر |

 هد دوغ قوغز و هز و عفاو هك هتم ( ۲۰ )ونشا قیاس لاونرب بولو

 تاب دفا فضاو" ردت اف ما شون ی لوا رغ ؛ داوم هزاوج
 ندرومآتاتسیهتم نکا ترش هدولا لتضالا ی هیلاراشع مو مع هروک هيرب ا
 هراک داو دارو ی دلا لوتفل اب ولت ناتک ولی تاترا نیو تک هد کلام
 قانا كناحاخ تانهعاو ی دبا ارفف هک ین هناخ هدلاقت یهتدلوا تناتاوم +
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 ۵9 اب

 ها تب رشتو قوش ی ات جیسا زادعتما تانا 1 تر دتفم لات دتس زالو

 داراو ج زد هد لوت لب افت ن دا وبذ یراعش | نسخا EE تنم ھ ةر 3

 1 هد قوخ رده رها راج وم ‰ روزا اش شا ترک هرات تند هتدحو ھ7 رووا ۽ 3

 ها رد
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 نسح مرک ارادرسوشاو یدیا لها ان یرنک ا یی د کت اسور بولوا هدنیکح
 هکبلم تابه ا ه درصوص> شنا قوس قر هلوا رقم دن راکنح هب دامم شاپ

 ی شاپ فسوب تقولوا نکل یدیشعا تاب دی ییعیدلوا ندنرا_جعو

 هدننعم كرادرسرپر ددعم ههاتفنا ییدیدهو مدعم یاراب لقفتسو کلا دار

 بو طخ یییدمهلوا لمص ی دع اما  یدنشلسپ هدیا تقابل زاربا هفت
 اضم ماعز قر ملاق رجاع ندنس هرادا قیعناوا لیمح هنشود ترادص ٌءيسج

 زج ن دلارب سوا بولاعوح ییح اصزوس هلکمعت هنلا ارا دعتم اط 3

 دنا ین اکر او دراو شاوا لس نوت نوت هیرکسع هة طباض ن دنفیدلوا
 شگوس یرلفاششاو صرح شدا ؛لرهاک رونق هرک [تسعو شمرک قازسداحا

 رولوالومأم وب وصح هملعتروص ندودرارب نالوا

 نا وک اک راس یر تم دو روت
 ناد نحت هدنرلکنح عالقو نوصح اما ر ولوا لکنشم كب ی هديا کنج

 ولناعع اصو صخر واب هشاعوا ن دنفر دم هنلوا ارحا یر هر وانم برح نف

 رد روصتام قوف ینلنرمضو تناتم تیفیک « دن راکنح ع الف هل ون لب رکسح

 ردینبماک وب ید یب رغظ قباسهجورپ هدلیععسا كناشاپ نسحیزاغ هتشا

 هده رد مان نرک عقاو هدنسناسصق رهش ناربو هدنغاعسیلوب یدسقا یربح

 ۱۱۵۷ ندٌیلص كن اغا ع دیعلا فورعم هلکع د یلشم قومطسف نکس
 ی هرکصا دکدترا o لھ رادعهر ۵ دنع ولب هری نسو دل وب دم راز

 بسک ه ذنب اش ناوغنع هلبا هح رق ت دوحو هح هقیلسو تبغر هیاشداو
 موج ص ولعوا میکح ہدلاح یل كلوا علان هب یزکپ انیبگ نب بودا ترهش

 هدکد تنا عافسا ییهجوت ههنتسا هرادصلا لجال ن دنوزب رط كناشاپ ىلع
 سرو فیت ی دادی یراق تارا نت ها ا سا
 ۱ هنن اًعتلاو تیا نع كنيدنفا لو هلا عدعتو انا هدیصعفرپ ندنخو دلوایداتعم كعا

 کل حم هنیمرد # یاب را لاکر دقزانهدرب راک ( تیپ ) هقش؛ندقدلوا رقم
 یرمح ه دو دنلوا بیعرت یع نع هب داعسرد هیعلات یشسا دوم 5 ارس ناکیاش

 ر دیا مارا لد لها ف (دعطق) نامه لر هاب تنم هنناج ینوب جد ی دنفا

 تنیط لاپ ۶۶ ر ونلتب غ نطو یهاک نطو تبرعرولوا هاک #رونلتغر هدنفره
 و LRRD سس و ند <

 یورو لس
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 بولوا دهب ندرفظ دحرس هلتفل وا هیش دص“ لیلع یوضع ر هسنلوپ 1
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 نامسصوعت هدّتهح رب یه هنفیدلوا تر اس ندشسوا كنها ك ھل انگرو

 رر و دوحو کا قر هلوادودعم ند نعول اضف ید هساوا رغ »اردا

 ندرسدنهم هل ر ڪڪ اع یع وطو یر اوسو هداب ودراره هده هلالاو

 كن رلغویشاب و اسور و رهام هدیراتهنصو نف كن هعب رایانصاوت هلیسلو اکر ص

 را نم هبرح تالاو قوتسو لسمکم .یز هرسخذوردمو لح اک
 لیکتسم یر هی دام بانا هفاک هلهحو وب قر هل وا العا یرلت اسهمو
 طب رو طبض ی رلکدید شالا حور هدنحالطصا برج ع هش ندق دلوا

 یک ناجی مسجود رازس هطباض بواک مزال ق واوا هدنرب دی ےل صم رک ًاینع

 یابه ید كن یکم تراس ی دادا كن وب . رولوا لط دخ ندلعو لوف
 ندیاربن امرفو عیطم یرکسع هکر دی رل هیضق تاف اکمو تازا نالوا
 الا هنا طاحشو تالاهمو ادف یی ران اج یک یتبدلوا تاژاحو رحز هروک هنناعما

 ه رلبعاد قغازف ناشو مانو قلا ن نادم قافصتسالاب نیت لودنک ید نربدتیا

 هلا بدأت م ارح تاجکا هل! وا ی را هدام تافاکمو رحا هدنروص كح هروشود

 ترمع كنبرب ره هل لولو ریز نیو یرکسع هنسرعلوا تفت یر اس

 دز جا مادقا هتکنح تولوا مسلکوک هت علوا ناف اکم هروک هتیراتیلهاو
 تهاوخو قوش سکعلاب تویمارب هتشدارکسع ناناوب هدلاح روتف هل, وب

 E ع انب E بلاف هنسا دعاا یاد رک نالوا ی

 هک ورد او نوشت هکح ج هلعهنو كب ین ین هم تيجو هی د ترتغ

 ردنزال لو لس ادم تای است ما لوا ط۶۸ ردراو يطع راف
 سشن رک اسعلا نيب كايهاشداپ قطن تر وص هرزوا حو رشم لاونم هتشا
 ترغ هپ هیعالسا رکاسع اک یسارجا دیفیلحم لوصا ٩ دهب و یسهعاشاو

 كن هي ونعم ب اتسا رلث و قعا رع هل وا راکنا یی دل وا شهربو شهاوخو

 هداس كن هلعلود ارز ی دیا هدانز ناصف هد هب دام باتسا نولوا ندننامعم

 هداما هرارف هلیکرادن ناویحررب قیاس لاونمرب یزنکا راب رب نالوایرکسع
 یرلةدعهناوا لیزبن هناک داب فص هرزوا یرلعدق ماظن « دلاح یرلقدلوا

 ندنعدلوا فرع تاغ یرکسص و وات ب نالوا كا هاثم ودرا مسج هلبتسح

 هش ندنهلا8 یاب هس رح تاودا ےل نه هیادعا حلاو قدا ا دو

 دوم هي رکسحع هطبار نالوا هدنس هباشم یناح كتودراو دوبان سدنهم رهام ۱
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 ۱ دل هک دا یا وع رب هدار و ءصا نج نوبل

 هد_نهاکشیپ لپا ناخ یارکنخ ملا اقتاپ نسح ۍزاغ یرکسع رس لیممسآ
 ر

 هیذعلف اضقالا تسم ف ودنا ك نحر هللا و هد مان یس زپ وک عابد مقاو

 ناز یس ۶ )وبشا بولک هليا اک هوف ول هبسور هرکص ندنراکدلکچ

 یا هذا دم نسخ اشاپ نسح هدکدتیا شب و روپ هنسهماف لبععسا توکی عچوا
 بیقعل هبا یراوسس هدنیبقع یکیدستیازوبحج هنستفجر یی رک اسع ةیسو ر |
 هدیلاوح لوا قنرا هلکلک هبعوقو تافل یلک ه دنفرظط ول هنوز نکا
 هدب ولک هلبا هلک هوق رارکت طقف ردرلشعا تدوع امنتمو اب وله تونم هز وط

 .هلبا رک الع دای وراشد ی ن فسادا دوام یا یہی ب9 3

 لنضصاوهدسنت د وع هل ب اربا ام رهنما ح و رشم هجور كمزک ارادرس کشم تارپ غ نالب زان ن دنا و لفرط ناخ یارک هلبا شاپ نسح ن وح سهل وا دادمآ

 هدشقرط هوا كن هنوط قترا تد یسودنک هرکص ندوب ةکنوج هدتفیدلوا

 نیلک ك رکو هلال hk هک هدیار ورم هفرظو رب بوته هروط |
  ندشل اتش هتیابسا هن اغا هلادونخو دوقن هن راولو ناسنکشاو |

 كنيكغوپ تاذلاب دلا نالوا مرنم م دلیععما هز ڪڪ وب كن هسور |

 هکردبسودرا لوس ی هک یی ره ی زوا قرهنلوب اا هدناموق زز |

x 

 یجاینح عاص كیودراوب یو درزا فو راوس ارد هنتر نر كن هسو ر |

 یدفومرا تناشاپ نسح یزاغ یازجنا 4هخوو كودراو یدا وسط ۱
 ندید وفو مد کن ةع هعقور یک یقوغزو,هزوب جنا 2 ۱

 ۱ ر تمام هتلوا زا سو شم باساکرا یک کرک هلی هلنج ةعقو ىب
 ۱ یانح عاض كنس هب رکیسه تلبه هل ا E هتشا

 ۱ ینیدلوا یداب هنمارهما لسودرا مرکارا رادرس فو راوس لار نائل دننھ اثم

 | یخو اشاپ نیسج نانلوپ هدنس هباثه یانح خاص لوپابه یودرا لاجرد ولټ
 ین هل اب تیک كفح بای هلي 1واشءز ون یسودرا لوپ هببسور ۱

 | صوس د میبد ټیم ۶و توریچ ر هیر و,نادیم هب "وتو ربک كقرطرب ۱
 رد ابا راهطا نغیدلوا ِ

 كيودرار هک زراد E ؛ یس هیداع رج تانسا تاب هعناس تاغوقۆ

 | هي داوا لیکتس كت ابتسا یونعهویدام یررغظم.«دانعاا یرج یه
  تاکرحو دوج و كي هرکیدکی كص انها قوخزپ دبیا و درا تولا تففوتم |
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 بوک ۳۰ ای

 ودنتک هروکذماعفو ندهد وز هچ والغم یکیدلک هی لیلقتورتس ر
 ندنتوق كنوپ اه یودرا ایوحا.قلوا بج وم یراخهقا هدابز هنیزلورکسع |

 هد رک لا فلا ماکهسا نایلوا ماز وته ی اس لاونمرب هه رهشماوا ثخ +

 لوا ارز کم TE EDE E یدیاراو یره: كب. قرق [

 هک هوظ یدیا لبلق هدایس بولوا یراوش یرفک | كن هبمالتمارکایص توو

 نالوا هیبلغ بایسسا ی اوقا نوسعلوا ودرارب لکی ز زوب یک ییدپد هلرلتا |

 ین دباو ا شغانت شام هبو رالب ب وهلو هدابز كب ن ایصعت هجوط ۱

 نزابص ندن ارفن ,قزوبیئابیرکاپسع دفاکو ن الاف مانا ید یاکصتسا ۱
 کت بویلو آی و هداصلا قوف ىس هبلغ کو درا مظتنم یکیا هیودراز نانو |

 كتو دلرکسع قو ږوب .یتساب ما طړپ هدنز هی رام سو هب داهم مدعم هنسر ۱

 .بارقنیعاو با ویا ن رغ لک پل هنس مط رک ابیرم كب ایکس ۱

 ۰ 1 ینا هدایترب نج هوا

 4 ان ن و شو 3 هبسو ملت فس ندنفرط یت حلود دنا رو

 ةدقالفا هرکض ندنسولج كنیراترضح, لب میلس ن اطا ت کد اروم |

 .نوباسمه یودرا نالوا تر ابوع ندوفن لږ زوپ هب ښچرف نښو ص هزوب عقاو |
 زب نم لع یر یکیدلنا ناشی زی و مر ی ركع رفن لی زو توا كول ەچ ۱

 لصاو هتلازبج بشور مان ( فو راوس ) نابلوپ ه.نیاح ناشفوف نت اک هدنراوج | ۱
 با مپ سمنزنسوت باعکتسا ی رک اچ رفت ترک اا قم دوج وم«دقداوا ۱
 قرغنورسک هنوپامه یودرا هلباتقلای دل هلکعا باتتش هندادما ولت

 لس هبصق شاب 19 : اد تکا رکضند هدام لواردس) وا ضراو جج

 شهلوا قارحا هلبتفرعم نلازج - هینیقار مان (یکسنماف ) ص الق "هدلب نالوا نی ۱

 هی دیاول هبسو ز یر هعاقر دنیو ههل قف اب و یلکف نامرکفا هد_نیقعو ۱
 ۱ 8 EA ارب یت وید ردشل وا راتفرک ۱

 رایج 7 هزون و .ناشفود یب اس لاوتمزب ئم هعوو نصالق نکل ۱

 قیقحم هلبب ترت كنتاعوفو كب هنشوپ موف سم خرم هلفلوا عقاو خ بم |
 | كعیافو بو دا طبض یک یکیدتشیا « دنر ابد هبسور نامه لر هيغا |

 | دات یدب هنلول هسور زکلا ید نش امو هزوبو شمزونک هتفسوا لا |
 ردشمزاټ ب هدیر وص ىج هلوا |

 5 ۱ یخ دراول هود یمن هک یاهو کیا ۱
 ۲ دوو و رس ا هیت

 ی

 س ی اس س س س و س



 روباه

 ك هیمالتسا رکا شع مظعا ردنض دهستقو وب -رلیهانازاک ماما ها زوکتوش

 ید ی راس هلب زاره لا ادا کو ت بوراوط هدنرزوا هن كاسک ور رپ هدنف رط لوتص

 کت ۶ هلا هلبا رو را نادان رام ,Rê هیوطز و زانو

 رول هیسور ق ر هلو ا لو سم هژرا تیقعد یراب زارف نابه توقا هيام ید هفته

 ایشا ضعب هدنرز وا رالوپ ر دق دیار وا رایذتیکلدهنشاب یز وکی کہ دیدن رامات

 هکیدلواوللب کپ هداروا تب ولغمو مارهنا هج ردو تیفیک کو لن اغ هدهسیدنل و
 تاناوبحو هود و یرا هبرع تامه ۶و هربجخو بوطو ی راغل عا هپ ىع ك ځب اقرب
 یدتتشلوا منام هنناترج كيونم نوکیرب هدا ییاج كمر یز هراس
 كي رعسااماتولو یز ةز اج دف كن شب ذهب یسنیترامات ندت رح ادو
 یدنلا توط كح وكت رد شعلاو لوتیدی و نواه لاو یدلیهتاازا

 رولوب ع وقو ردان هبلغوب ید غلاب هزویتلا یخد نناتبفو كل هتففتم رک اع
 يس كتي رفاقم هدنوب و یدا هدا ز ناو توخ یوف لیوان مع ار ز ردندداوم

 1 تابتو دهج هداژ توتلوا یيعالش توان اععو یریدت ءوش كمطعا ردم

 کب هعلق اعاد یس هدابب كن هم رک اتسعو ی دنا هرات شان اف

 تعدخ لزوک ك ید یراوس یسب رغوطو یدلوا زا یتاعیاضع ندنفب دنلوب
 یدکی لاف هتسب را اوش ولت اعع نالوا ینیراوس لء لا كناپ و روا هک یدتیا

 رلاولن [ کی یش ندشیدلوا هدانز هحددع یراب وط كن هعفته یک اے فو

 همسان رز وا هدتلغو یدرازام هن اللوق لز وک كي ید ی زلب وط نالوا دوج وم
 ةتنهقوم کسا هنب قو راو هلن عا کوه د هبا شلجا لول شرکت
 ندنکیدنةدیا تکرح هیاورانا هکدلک تالهد ند هاتو ید غ روت وقو تدوع

 مظعاردص یدسا تهجر هندک رم یهدنکوا ناشفوف ید ئ رک اسعانزتسوا ۱

 هلنهح وب 2 دنا شکلوت هدقالعا_ط جد رک ان شتنک چ هری ها

 نکیشمرک هباتشمهددنسبنلا یم رکی كنیکنرف ل وا نی رشت یرکاسعاایتسوا
 یا نی رشت بو ریدلاف یسودرا ع روب وف هنیرزوا نالت نالک ندهناب و

AEكن هروکذ ه هب رات ارظنذ هل احوب ؛یدلفرارف رس  

 یدیا شلوا نرابع ندنط,ض كقالفا ین هر
 تولوار رحم هزز وا ل اوتو هژا وکم ةت قو سد هدنرالار و ژ هس* 2

 قح هلوا بج اوه ی اتهانمهدابز هنو رط ودنک ین هعقور نکره کن

 و او کو لیوفتواپ ل ا
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 ندنسس فر۴ هرات تم و وک قن دلوا: هد بلاج ه رطاح تنسم ودرا فو زاوس
 هدیکاسبا یراد وط را ند رطرب باو ردنوک ید هلو الهم ةف ر فر رکید

 ندا موعه ند ها دلوا ه دکم هل ورابا یسودرا فو زاوس ید ندفرطر و

 هداناوبو یدرجاق ردق هب هسخوبات یی یراوس لوا هللارو رم ندننامروآ هنایق

 هلصاو هدنس هرا رودرا قفتم ییا ندی زی دلوا شهه وزابا ید ع روب وق

 كنولن اقع هدنراک نامزوا لوا هد یاهو می نکا ویا

 ی دیتتشلوارا فرصت هدنرلک دنا ت کرج ی غوط هنیراماکعسا نالوا مامان

 امقخهنرولوا اک دفن نا چچا دو شاک او
 روھ یهدنک وا ماکعساو هیس هقرا ماکعسا جوامع اوج جو

 ه.ش رزوا هةفتمرک ا بغ بولوا یراب وط کس یی رکیهدندرا ا
 یرکیسع اب رتتسوا هقررفرب نالوا شافوص هو زلنا هدابز لاو هکعا شنا
 نوا كمربو توغ هدنپراموسهوب ب ودیا موهه ولټ اع هفرفرب هنیوزوا
 تولک هعوفو هب راح ر ولتدش كي هعفدوب و رایدالشاب هغعا بوط ندنقرط:همنقوب

 انزتسوا لر ک هدهسیارلیدتیا موجه دیدجت هلیارف ورک هعفد یلار ولامع
 غروب وقو ندنرلفدلوا شکلوا قوس قر هلوا :هلف یررکسع هیسور لزکو
 ندنکلبا قوس ن وادم رک اھ ندؤرک كسر وک یت دش كیرخ

 نیکسن هج زاپ رپ ب رح شنا ةلغمالشابهرارف ولن اع هرکص ندموعه یبزکس
 راد هنکح هلک مزال قلیاد هت هرکص ندن وب نادناموق کیا هد تنجب ب ووا

 هلر دیا تکرح هل ماف الب و درا یکیا هرکص تدمریو .رلب دیا هریاخ هلی رپ رب
 هدنرلکد تا ب روتر دقه وطخز ویکبآ كيب هنماکسا نامروا رکذلا فلاتس

 لولب كل ولب ید یراوس هدنزلا هقرا بواوا هملق قلا نوا یزک.اسعودرا یکنا
 هه وا شنا نیر زوا ماکس ا هل راب وط هدانز ندز وب هدا اع یراق دروط

 یرلب وط هداه وا راب دنلوب هد هصقادم م اوم ید ولت اع تون الشاب
 یراوش ندنس هفرا كرا هداب ب هدلابع یدر ول دا انف ك هوس ندقدلوا زا

 هکنوج هدن زاکدستیا موعه هنیر زو ام اک سا بوقنج هيو ربا هرب ندر

 ندنرلکدتلیاتهواسقم قر هلی راسص هث ر رای وط هلی رللک هنل اچ ساب راپ رصکب

 یعدیورا 2 راددلواروخهدعجر قرا هدنسهرا شنا یکیا یسپ راوسولناعع

 اراد هلون ید هد طقف تصادفات هتشا
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 || یدروشالوط یراوس ول لک حد هدسفرط یکیاو یدیا ز زم هناد لیکه دن



 هل 3 دا

 أ لن ید یو ف ووته ای شید و ماکعتس .مزودزآ

 ۱ هدف دیش م اکا ندتنغن دلوا هدا زا قوق كکولناعع هلن هر ار ذ |

 , زرۈلوا راوی هكا حاللس a دوخاو 4 وان هدنریلک دنا هات یردزطر 1

 هلا و ولك بلال وفا هل دون دتکندلاق مروی وک راج هعسد نذ هيرا یا ۱

 ۴ اتما زنى نود وا رولوا بولغم رک او نولوا تجوم یراضقخا ویب
 ۱ وص كولنب افع قع ةا ج خاض نالواولهرطاسخحم لاو ىديدزمهلوا

 ٠ وخ لّوبف ى بار تافوراوس د غز وپ وف یدنسا نمو هدنسوشراق انج

 | قدنرکاسعاب رسوا هتیودرا فوراوسورابدر ورارق هتکرح هب ورلپآ ودرا یکیا
 | ەتى یقزکب كدتیکشرف لولبا یدناوا قادشلو من ۍراوشرزوباط تزد

 0 .هحنورو رانو زوم نیلحابض بولر وق یرب وک هننرژوا یی وص هنمر هک ۱

 || فرا( د والمد ةن رق ) عرولوف قر هننلوب هدحاسج عاص فو زاوس هلواقم
 نوا بتا تکرچ اسب لا مر هنوزط ( لوق و فوریت ) فوراوسو :

 ِ نیک یزلفدلوا:فقاو زولن ایهع معدتك ج ك رک اتسنع هبسو ر هد تعش خولط |

 وران ب هنج هنکوا توفوراونس ها بوط شد تؤدا راما ه تنفرط لیتر یتلعا | ۱
 | یامرواٌهظابق اس و هدنرلن ات اریز .یدیانلعا كب عفوم ی دنوط تا ولن اععو | ۱

 لوا یا وزب نرد كنید هدنفرظ هبوا تولوا داسیسا دلمقن هلب زودتک | ۱

 | یکی رافدلوا لصاو هدهزط هتوا بۆ هلبا الب فكر یبیداو لوا رول هیسور ۱
 ثسواقع لزوک كٍ رول هبشور هدکدتیا موهه ولنامع رذق كب علا شا هب رار زو |

 | ید ولولا :هیسور ندنغتدلوا ولت ذ شك یموصه ید كوان اغ هد هتس دتیا |
 | وشي هلتعرمم یرلن ناوس روابط نکس نالاف هدو زکه: یدیارراشطعجص |
 ۱ نایت تذوع هت رلودرا یهدننامرزوآ هطاق بولت ز ویولن اع هل راعا اغا ۱

 ۱ | «دنزژوا هنسئر ملغ ردن هدلاحوپ اوراس وخز اق و راول ترو |
 | یا کوتل ورانا عید ینودرا ازموا هد اتناو و تراذنث قر هلو |
 ۱ ۱ دیص ت دنعیدلوا هل تصافرذشق مدآ کت وا هدنس رودرا قم یکنا ۱

 | كف زاوس كل ردیا ل ال دتصا یب رافعض هل خلوا مدازپ انشا هپ یار
 | یدنآوا عفد هلیشت آ بوط هد دد سی درډتبا موجه یرک ع ؤلقیلک هنحانج لوص |
 یدردتیا موجمه دحناسنحب لوا نب هلبلج رکسع هعشپ ندنفرط قسنیترام ةدعب |
 هژژو | قلا تنولبت هاش لوا ندسودزا اب یشوا نده هتفو لوا هد ةسلا |

 | عدوب وف سنرو بونلواك وزارف بوظة قلا نوا لرکیص راد
E بست تام نت E AT ار EREN 

| 
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 ۱ هرکصن قادر ۱7 ار کر اتنا |

 مقوم دش هرا لوپ یکیا نادیک هب یسیترامو دک ترن دن اشقوف :ثویلوولب زار
 یراوسراذعمرب یرخوط ةر وص دنمر هد هتناخمو فتش کی و یدئوط

 هلن رللوا شا رو رخ نیدنمر ید یک را وش ولنافع نا دقشرت هجا کدو دزوک ۱

 لوغ زد یلندتشرپ قر هلا راب وط یلیخرب ندنیفراط هدنزاخداتباصن هنری رج
 لولبا یدنالنا تدوعو روم ییدهتمو ولناهع هبتعپ یدلوب عوقویس هبراجم |

 ودرارب ولت اتمع «دنر زوار هبت که دنفرط هوا كټ هنعر م نیسمزکی تکیه |
 راد رپ ور تخ نوروک ی رارکسع دوانزا نان و هدو رابا قغیادلوا هدقمروف

 هسا یمودرا اب رتسوا بونلاربخپ جدد اوا علان: هک قوق:كمععا ریصو |
 ید اوضیردقوب كس قلا قز هلوا ترا عند رعب خلا زوي زوم ك قلا نوا

 هدنکب ر دلبا مزرح غچ هبه اسب یر هلبا هلیاف طوف, هلو هله ءا یدیا

 ی وقل مو نعحر ندسءقوم لوا م ع رو وف نیک مزال تک رح + هبا راکطایبحا ِ

 یعرب یکن لولا یدلبا رارفتسا هدلحترپ بب رق هناتشةوف هلی رو ےم ین رھن

 | نامه تولک هل برک |بیبع هیسور ردو كسب یدټ فو راوس نیلحاص : نوک

 ۱ ید دنوط ك طعا ردص هد هر کان نیخ رلءدالشاب هةر 0 هلآ خ روب وف

 ىلعا لا كيولن :ایعارز يدلپا نتبن کودبا قفاوم هپ سی ر و رو ۱

 | اكر دعاسم هنا اعا یراوس ید روک ذم عموم تولوا یراوس یرکس 1

 یدرا رولم هديا موش هکنمر ندفرطرب و هناسشفوف ندفرطرب دلا یتیداو ۱

 هننوپ ن دف رطرپو ییوص هنمر ندیفرطرب هدنرکواو ییوص كيتمر هدنرهقراو ۱
 قع دنوا موج هی راذزوا قد هلو اراملةاطب یکه دنس هزا یر ترسو
 هسا بابا یرلتدوعو یدرولک مزال ق علوا موعه ندب وا لاحرمن هتنیلوا

 دارا وا یسا ید هنشاب یرپوک توپا یزپ وکرب هدنفرظ شاف | ۱

 ارم سوا بولوا هداب ز ید یررکسع هدسااح یی دلو لا هل ون ىزا عقم
 ولناعع عروب وق سنرپ ندٌعیدلوا لیلف لقا هلتسن هرانا یراودرا هبسورو |

 سکعلاب هدب وغ وا تنکرح هر ورلبا و دمر وک تما یم واح تير ژو |

 ا ورا از ه اک تأرح هب ولن مه هسارولک مزال ئل ہلکچ هی رک ۱

 ندهیراحم هعفدوب ارظن هضیدلواراکرد یعوقو را هب زا خراسان ندنرلکع تبا |
 فو راوش لازورد ر ولوا كعد تود یرا برا قوجا لپ لقب تازتحنا |
 دانا چھ یراب عروب وق لازج هلفعلوب هدنفرط قلو هبزاحم لاسره |

 م برو سم
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 قلوا نلف هلن هیادصا رئ همالسا رک اھ یبس كع زهوپ قر هلوا قفاوم |
 کو سپ ون هعقو هدنداعسرد تقولوا ید یدنفا بنوا ردشعارب حهرزوآ :

 ندراپ رکی هسیا تقولوا بولواربخ یب ندنتغیقحو تیغیک ك ت هعقاو قر هنو ||
 هل زل لوه دنلما یبنرت هیماظن رک ابع اعاد قرهوا رفتم هبنس تطاس ناکرا زا

 هلسلوا تر اص نادي لزم اظد ل رگسع ق كما رهناوب هدلاح تّفیحو ۱

 هج هدا ز نوا كمزتسوک یلجوص نون نوتب یب یرکسع سد یدنفا بیدا
 هل ردق كز وپ لکد كی لیلا زود هدهروکذ م حقو هسخوب ندشمنا هغلایم

 كن هیمالسا رکاسع یکی کیدید كنیدنفا بیداو ردکرکی مالوا دوجوم رکسع ||
 یرب یمن كاب هنفا ییرونا هککب ؛بوبل وع وقو هدنفرظ تعا مراب یازرهنا ||

 زك اسع بولوا نیلخابص نترشابم هکنج لناتشاپ قدبع یبوخرب هله-و
 نوع طراح ندشیداوآ شفراو هغو ىلا تعاس هسیاهدنزلتدوع از
 ندنفآس هطبار كب وی اتمه یودرا ت واوا كد شهروس رد نوک مرا |
 تروص هد هب راح ناثوا ترشابم بدر الب و هب ور رتضنم هلی وب 4 رفت مطق ۱
 قمارا دضزامو تنشرب هشت کو قردل وا ندة بطر وما كاروک مار ۱

 تر را ید یرلتاب قحردقو هدلاع هن كب ةبمالسا رک او ا تاتا

 رولپ هلينید ردپس هرغ كف انیمو ده ع یراکدتیا قباس لاونمر قر هوا تیجو
 ناشقوف نالوا روطبم هدالاب هکر درح هلجو وب هدنرالانرو ژ هم هزوکذ م ةعقو
 هد هسیدنسا كم هلورلبا عروب وف سنرپ ناه اموف ا رسوا هرکص ندنمهعقو
 هدنسلاوح ناشقوف یخدوا ندنرلک لخسا كا تکرح الصا رول هیسور هرکو
 رک اسع یظعا رد نص هدنرخاوا كنیکنرف سوتسفا یدلوا ر وب هرارقتسا
 نیکو سارپ یدلبا لاسرا هلبععسا هللا را مما ند هبوط یتخاطرب كن هیمالسا

 تنواعم هنیرک اس هبسور رد ك یرگب نالوادوجوم هدنغاربط نادر ید
 رادقمرب هدانا ور یدیشلک ردد هونشیک بویاو رابا هرکسعردف كم زوتوا هد

 لوغ هرفرب هلبرکاسع هک ندیک هفرطاوا هبلکشارو رم ندکینمر ولن امع
 هلرکسع كيب یللا یظعاردبص هدنعساوا یلنیکننرف لولبا ردراشغا یھ هپ رام

 قصلوا لصاو هضخروب وق یریخ یکیدلیا رارقتسا دلار پوک ند هنوط
 یدتیا فیلکت یی را شارپ رارکت بو ردنوکر بسخ هفوراوس یلازاج هییسور
 هملق هلعج یر هاب نکس نالوا دوجوم هد_نتسو دزا نوعا هطذاح یهاکودراو



 سس ده

نا بولوا ی جا هصورپ هدقرافا قباس هجور (واهز وب ) |
 ندیانابرج ندن

 هنر هدافا كنلاجر نویامه یودرا هلسهَملوب سب ون هعقو هدنیوباهه یودرا ید ۱

 ۸9 وجه .A ادم

 تار مت هدزکسع یاسر هدیوراو هتدا سرد یرب نلامیر صاوخ ندا
 ییساب د شوا لعغلاب هدنوامه یودزا نیم هغی د لوا وسب ینا ناب یغددلوا

 ردشملوا مانعا هتداعسرد ید اغا ناي ممکن الو

 نیفلوا لم تاب و هلیسسح یلو نرد كنید بقا یریخ ر رج لاونمرپو
 لادن نالوا ینسیسکلکی نواسمه ناود نوکه بن شعب یغدرد كمر نابه

 ردشلوا باکلا سسر یدقا یر هللادیع

 ۱ وی یو هوس هنسلا جا . رولنید یوص وا هزوب ی

 هدرا رات بولو ارو هشم وید ینوغزوب ؛زوب ید هروکذ م دقو یکی یدلوا
 ر دررح قر هلوا طلع هلجووب ید
 لفا هلت هیادعا یدسفایرونا ییهیمالسا رک اب نالوا مع هد هحوو ول

 یللازو هدنوامه یو درا ید دنشخ رات بیدا ر دپا رب ی هرزوا قلوا لبلف

 ع وقو هضراع كج هید یوق بیسر ارها مط بولوا عج رکسع زواج ندکس
 نکد )وا یکنحهخرح یرادّمم تعا مرا هدنعهد تاقالم ناح نکیشمال وب

 رارفو تدوع امنهنم بولوا ناشی ریو هدننک ارپ ندر وعارب یس هلج نامه

 ندنره هزو تریغوراسصرب كي همت بویلوا رک راک واردرب نا طباض عمو

 ید هدنن اج ورپ رهن هرکص ندنرافدلوا اضق سچ یی رعو اف هج ر وخ هطوف
 ینوکی عج وا نوا كرس یر | تشخو ربخ ىرلفد لوا رامر ات بوبمروط

 ما او هو دنا هليا تارغتساو تراح همللا دامع ندبا عابعساو لصاو هنداهسرد

 قو اوا کولا  ردررحوپد چ میلعلازب لا ریدقت تلاذ 9 یدلوا لصاح

 یول عم هلي كب هیلعتاود تک هجو رپ یقیدلوارکسع ردقن هدنوبابه یودرا
 یر وپا لسح صن اركب نالوارومأمو بنر هلحر ارز یاسا لکد

 تانیعت تاقی کا 6 نکا دوج وم رضب زویشب هدنیشعم تهدرکسمنرب و یدزامر او

 ارد لور صعب و یدررپ رخ وبد هدایزاس هد دوخ او كب نوعا قلا

 دهید شاما می ی تر هکس زوب هدیویابه ی ودزا تفولوا

 تالهبلغ راس قر هلوا لیلق یرکتسع یراوس ندیا تفایلزاربا هدب رج نادیم
 رادم هنولاسمه تاکر ندنولابمه یودرا تفولوا طوف ردشم مارا هسدارپ

 یدنفا یرونا فولوا سعلوا ثخ ندنتوقو ترک كنم“ و هرزوا قاواراذتعا

 ٭ قفاوم #
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 : یک یدابنق لاتراه ید رلبراوسو" رارقتساو تان ههنا راهم راه داب
 .دتعدلوا ند همز ال یرللپ ۱ رافتنا لاح باعا تولکچ هند رط کیا كهاکسریم

 ۱ هبا ع اجزا ف یراوش قر هلوا زاوس هت نما ویو ددم هرب مرک ارا درس یبه |
 | .هنتس هل اتم كمزک ارا درس هلبا یراویس نکرد بیا یشهتغلا هنسةقوا رأي

 | نده لسم فوشا نان زوا كمزک اراد رت: ہلکا موعهیراروباط نمد
 هلکر یزلسزنه كرهشود مفوخو ید را هدایب یکهدرلسریم ندا هلاد بوط

 | چ دفا ندیفرط اضو ر راتو مرک زا درن هدن کتک نولوا ورم هبیزاوس
 ]| هددسا شاتسلاح هیت را هد اعا: قر هئلوا راظخا یراناسع و نیع یراکدتیا |

 | کج ضایع تویلوا لباق قلوتعنام هارذس هرکسه ندیکبوفا یک لیس
 هتیوضو از وب ORG EE و یابشاو لاوما یرلقدل وب هدسد و شپ

 ون هلدوه وا نه لولا مرک ۱ ادرس ندن راکدتبا ږارفو تدوع یرعوط

 لند دومرب نالوا نک طیضر d4 لج یزلهراد طعف پولوا

 ۱ هلو تیک نیسی دپ وکلا ن ردروک یب رهن تلبنمر قر هبوروق فدا

 | بد کیف داعلا شل ندفزطرب ید یر هبرعاهنباج هم ناالیعارپ هداج لواو

 هدنرلفدنلوا را جا هفرطورپ هسدا لاح؛هبره قردلوا ی رح یزارب و قیرغ یزارب

 :یررفتم لردبا اسب نیاستشاو لاومایرلییفدلوت هدنویامه یودرا یتبرانا
 | یهر سو ایدنکا هرکصتدقادلا ننهقرا كنهداب مرک ارا درس ندنرافدلوا

 تماقا ر اقمار هللا لوزت هنس هعح نالوا هدورب تغاس قم رو رو نه یار

 6 ی ساک یمجوا كمرح تولواراوس هیردبا کی هلبا هلج هرکص ندکدشیا

 | نکیآ هدشب تعاس یدیآ یس هدیکهبنشراهج یکیدتپا لفن هنا رغ جرب كباتفا
 7 رلت هوا رظنتم هحبایص قر هلوا لصاو هنیراک ییوصوا هزوپ
 نل ج وا یا زکاتسع فونص نالوا عن هدنراک ر وک ذم رهن یسادرف
 | هلیرا یا شالت هل بف وخ ردیا بیعت ادعا نډ هقرا نکرا رک بولوت ږدی

 | باکلا سایر ید یسپ رب ید نو بولوا فلتو قرع هدروک نیم رهن یزا هجن
 1 ندب دنفا یربخ

 ۱ هدقدنلوا راّرف هدنهاکشس لارا هلباراذک, یمنی هماشجا هرز والا وب

 | یرلفدلوارضاح هدیمظعا ردص مخ ولقاجواو لاجرو ناریمرتمو ارزو هل
 | قر هلواربهم ندنفرط هلجیو رب صقر ضخ هعطقرپ نیبع ی عقاو تیفیکه ذلاح
 هدنهاشم نیملا یر هسبعف هعقووب طقف "یدنلوا ریان هنداعسرد بقعرد

 د ۰

۱ 
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 وب ما ما

 | توش رک کت لبا موصه هنیرزوا نشد نیر الب ول یکن دنول لیدص [
 اردا رفح سرنم هدنراککینمر وربندنوکیکیا راب رھ کب هلی هب رات لحم |
 ہدلاح یخیدلوا هناوتسم یار هسیا تیام كع یرافدلوا ش درو ماکت! |

 قورع علوا نوسم ك کب یسادض كنفتو توط هتفاوا برق هتب ر رپ |

  راظتنا هنیدو زو ربخ ند اے شاپ یب هرج نو دیا تکرح یرانیجو تربغ |
 قعر هب هب راح لج هبا ج ورخ ن دن راس زنم هلعلا لع نامه نب رنک |
 یزاکدلبا ع ورش هنت رفح نس رم هدننطسو کل هر وک ذم یارک ہل اق تعا |
 ءلراب ر ھکب ی رسا یکلا یتیدلوا شا نخا كناشاپ ی طعاصم شکت اکهدلالخ |

 یس هقباط یرکسع نروک یل رکدتبا دفن همرک ارادرس هلبارا مها ندنکوا

 یطابیتحاو مرح مایه نه تکرخ هیو رلبآ هل س زاوا شلزوب نشد
  یدیآراشغا شومارف هلکلاب |
 یس هب را توط هغازوا ند فازوا ردق تعا جوا یک هرزوا هحووپ |
 شاپ نط صم شکناک ادتنا یلازج شو ر مانقوراوس هدانا یتیدنلوا [
 هک ی دلا وه هنیرزوا اشا ید .رح هرکص ند فد زون ىا هلن موده هنر زوا 1

 هدلالخ وب یدنا هدنفصم لا یرکسنه یراوس نالوا یدوحوم كيوپامه یودرا |

 | تکرخ هبورلبا بوقبج ندنراهسوج ها یراوسرادنسقمرپیتندمرکآ ادم |
 اک هلی راعاسبتا شب رتوا یخ د رات دفا راسو سرو رادرتفدو اده 4با ا
 یک دنفیعم هدنا یکیدلبارو رح یب رهن كا ینمر مرکآر ادرس طقف رایدلوا و رپ |
 یعابنا رغن نوا شی هدنناب هلیراغک بولوا ن اماستش هب هب راح لحم ید رک اس |
 تاقالم هیا شاپ اغا,بولک هلحت یرلکدلیارفح. سزتبم راب رکی هللنا بولاق |

 نالوا دوچوم هد هه سیا شفلوا مادقا هنماتا هلغلوا مامان راسخ هدنکیدتیا |

 یراوس هلیکرادت نآوبح روب قر هلوا نون اق قالخ یزنکآ كنسهرمز یرهکی
 لکد هنمامت كرلسزم ییم هن رلقدلوا ناور هپ هپ رام لح هرکوپ یخدرلنا بولوا
 هتسلا هد انن اوب بوشود هشالن مرک ا رادرس ندنغیدلوا هدابپ ناک هنس هظفاحم

 شمالشاب هکم هلور کر غارغا یراوس ةفاک نالوا هدناعم اشاپ یب هخرچ
 بوبالشاب هغمردغا هربجنو بوط هثب رزوا یراوس نامه كج روک ادعا ییفیدلوا

 هدارههو هغمردشالوط یرغ وط هنفرط لوص لراسرم ید ینو راوس ودنک |
 دف هرب جنو ول هثب روا یر هلوقم عانا: ندیاراذ کو تیک فو رخو

 هدنرلکدننا تدوع راو! ناسا یو مو ممه دیهالسا رک اسع ا
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 یلیخو ترشابم هکبنج هلرب فدا-یصت هنس راوس نی“ د ردق زویشپ هدنراکدنک ||

 یفندش تب اغ نوک ل وا قجما ردراشجا تدوع هرکص ند دلا ليدو هلک
 ناسیفط هلی ناراب فرج لصالا ف هسیا وص كسیتمر بوغایر وغاز

 هیمالسارک اسس هلکشا ادیب كلتیره یی و قارزم لاحرد ندسنکیدلکهدیا |"

 ح ردشلا هدافاو رب رفت هلا زاوا
 ا هنع هد هسا شلو هبیکنا قوامه یودرا هح وو ینابغط كموق مر ||

(ı.4) |تدوع هنس هلصا تيه قر هلازآ موق هر هدنمر 4 هع یسهنس  

 هکنوچ هرکص ندفد بلوا راما هفرط هوا یس هفاک رک اتسع یکی یدلپا |

 هنپ ررزوا ندنفپ دلوا یّهعمو مولعم هدهاشلاب ینیدلوا هدرالحت بیرق كنادعا || ٠
 تروسمساح راد دننکج هلک مزال قلا سر: هدلعش هو نموا موعم هلاهج ون

 ناشفوف كثيره هنمر نالوا یدعب تعابس ترد هنیرهب كينمر هدهدنلوا دفع ||
 | دو م یروکذ مر ٣ اشا یدبع لوا نوکرب تولوا یر ودرا ن نعسدهدنفرط ۱

 | یر هزوب یرغوط دوخابو هداروا هلسهلوا شبا ميصل یی سرم ییعازب هلی |

 زن ).ترق ||

 ,یچیدل و لب او ماکت او یاب ندنبهد تّودنا ا : اععو فشک یب یلاوچب لوا

 ار نوا كیا یک يک ندا میان ر ا رصکی ہک دیکر بخ نداشاپ یدیضو كابارابخا |
 یاب یجنرکسنوا ثالولباو یه |تمرجم شان یی هجرح هساع اوراق 0

 یپيراوس نالوا هد دىم نی اه یودزا هرکس تعاتب نیلحانص یسک

 باقا اوا E ند غد بدل وارب تل فاسد تعاس شد ترد هناشقوف

 ۱ . لوصو عاصو ایشاپ ید یە رج هدنعص ادعا لاوجا یک قر هنلوا

 | بيرق هن انقوف بول نوک ول ها يراوس رادفر شاپ یرز هدرکرس لوق

 . دنلب ند فرط هوا ك وص اشا یدو نور هک ,ذم ھن وو تويم هک هفرظوزب

 A هنمر هاب عقاو هدنراک سا خاظ هد هذاسم تعا بس ترد هدنه وشراق ۱

 ۱ را هثح اسم لتخ راد هنسسقلا ستم« دسلح ما ( لوق هق

 ۰ .نوراو وشرام هحاص هک اشا یدبع ج هخر> تیام ۳۹ ندننایرح |!

 | میاغاپ اغا نامه نوعا یرالا سرن هدبوراو ندنکرارلی رک: و رارقتسا هقلحم زا

 ال طر ندنفرط ادعا ىلا و لوا هد قن «رالح نانلوارک د هلتکرجو باعصتس|
 اشا نعم شکن اک.نکی راه دند دص ز ابخا هواه یودرا اور وک غانو

 سر هنرزو نکر واک هنو امه یودرا,الفاف هلی هداج .ناشف 2 أ هلکعا موعه ن

 اماودادما ناس ابا کا یخ ایشاب یتهجزج یتغیدلوا شمر که بز احم

 لر 4
 ی
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 نانلوب هرزوا تماقا هلبا یراوس ردق زویشب ترد هد نس هیصق ( وا هژوب
 هلک ل زدنو کرم تا ول ةف رز یا ند_فرط اشاب نطصم شکبتاک |
 یراج هدنسرا یسهبصق شا هللا ناشوفو هک هدناشقوف قاطنتسالا یدل

 تالرپ ناکه دهف اسم. التهام نوآ رک هفرط ندنتنب هیصق ساب كنب رهن ترس
 نانلا ندفارطا یرمخ یرلکد رب و راد هنغیدلوا یزک اسنعهسور هدنس هدف |

 اشنا یرپوک هنیرزوا یوصوا هزوب ناه هلغلوا دیوم ید هراس رابخا |
 اص یجندرد یرکپ كنه یذ هرکبص ندکد نرو ماکسا هیفرط بوئلوا |

 یزاغا رلقاحواو یمیضاق نوب اه یودراورلنارعرمو ارزو هلج قوک |
 سکره بوناوا توعد هب یترک آر ادرمس دو یراعا لیارباو تلود لاجر راسو |
 هینیلع لوصا نالوار کز ارف رحم ةحورت هرکص نادکد تابا داوعق هتیرپ ژلرپ |
 زدشهلوا تع سا یارجا اعاسبتا هب هن وبن هی تفسو ترشاتسم هنسارحا ۱

 هک راد هلئاذز كمل ر ناو هنلئاضف كنابو رس هد داتتهج رها هک هوش |
 هرکص ندق دناوا ترقه دنس ههجاوم هلج دنا تخت ةعطقر نالوا لا |
 هرزوآ ینیدلوا روک ذم هدرا لقد ف ییغک یار ضخ مرک ارادت |
1 

 هلبا فیس نالوا بوستم هنیراتمطخ دودولا مالس هرلعو اسلعدواد ۱

 توعیابذآ نیمولا نع هللا یر دل ۴ وز وس شپزد یعدق مالڪ |
 ىع دوا ےھت هر ره بنها وتم تاتش هم رک تبا دم ۰ رشا تی

 تقاسم یر ر سکره«دنماتخ نویلاق هلک یدمالغا هداعد نالوا هدنشع |
ayدن رل هود ندنعسد درد هاصتو ةعدانف منزلت ضح مرک ارادت  

 لارج رل هثح ایم لخ تولیشب زکه بهر وا شه هزکص ندنراک دتا قانمو دف
 نشد هلی راک ر اغاط عقاو هدفرظاوا هدقداراو دنن اا ناشقوف تیاهت ردا |
 اشا دوج ظفاح ةر زوا ین نت كنم اغا لارا هلک ریو زارق هکهروب هنیرزوا |
 هلاصتاو لمس هةوا یودرا اراد لح هلک ن دورکو هس هظداح 2 أ

 زدشملو اها قوس هبورابا نامه نوتلفرومأم

 € یکنجلیعبماو ینوغزوب هز وپ 9
 هیقیلګ لوصا بوناوا اشنا یرب وک هنیر زوا ییوص ( وا هزوب ) حو رشم هجورب ||
 یوق رعرهنهیهالسارکاسع ینوکی جلا یرکب كنا ید ہرکص ندنییارجا ۱
 هنس هب طق كيتمر یمادرفو هنسارهگ هب ود عقاو هدزهنراک هلبا ر و نم |

 هوا موق علج بولوا لص او هنپ راک یب وص كينمر نالوا هد هفاسم تعاس ترد |

Xd FC 
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 لبطفو همالسا ضرع ليک بويا لوبق یراندیا قلقلاو ۳۹ تویلغبا

 را رهام هام هکنح بولوا يرکسف داپ كن هیلع ت تاود لپ ره

 ۱ هدکباب دنح هلن ون فشن رک دو رار نامه باب ا سو

 | ندنکیدلک هوا بیس هما رها یسملوب هدنجشا یراوس را هبییکنالوا یرابهم ۱

 | هدقدناوا نايم رد یراتر وص قعلوا قامو دهه نوحا یرلمامریوح زوب |

 بل ارتو 1

rf ۳.4 Fae 
 را تم 3

 زتسررپ و باوخ راب یا ع۰كنزاب ۳

 یا غم هسب هرکصندوب زلوآ رس هلاتضق شاک دک ]وا نالوا هکندلا

 ندزب E کهناتسه ین رک ربع و ر لا ندرک لج مرللوف ژروالد

 و رده هلکرس ماعد مب مس هديا ماها اقا اندو هلا قح

 و ی)زرس ناعم حاتفترمصح سم هلوارادروخرب رککعوکو

 2 نلاعلل + هجر نسر نر ۵ دم رحم نیمآ ھليا

 3 یلوصو هنر هزوب كونامهیودرا # "

 یمانداب قاع تروصوبشا دانایی تاقازور دز هی لا ِ

 ۱ رکات یظفاحلیاراو نوپامهیودرا ناکرا رکصن دقدنوا ۱

 هدلاح راول ر ۵ در رادرسروض> اشا راع دج هدازاشاب ,ىلع

 | در وشم + سلحم نالوا دقع راد هنغج هنلوا ب gO رکن دوب

 شیب

 ۱ هلسماکل وا تار وه ورم هللمرپ شا اب بضنقا یرلب دق

E 1هیمیآ «دن زوصوب بولوا يراوس هلبکر ادت ناویحررب  | 

 | نیدینب د یا دعا كن هلسج و قلوا هدا یس هلج هرزوا یرلع دق نون اق

 ۱ هد ندنساضتفا یرلعبق نون او ند همزال قلوا هداب ب يرلیراوس یرعلب ۱

 ۱ هلبس همه او یکجهدیا نوک لاقو ليف او ندنفیلکت یسلوا هداس تا ۱

 | تربغ هنصوصخ یرللوا هد اپ هبنرح نکی طف بوبم هنلوا ترا 0
  سکره ندنص وصخ یرکسع ی یدلبا دهعت اشاپ اا هرزوا قوا |
 ۱ رارههر زوا قماوا ارجا ې ایا هد ورابا هرزوآ هینس تنس بول وا نون ۱

 هنس ارات هقن ال ماو هدنراک وصوا هز و هلتکرح ند تسارع لنباربا هدعب ||

 | كلولناو ىر یزکت كنس اىذ یسهنس ۲۰ :۳) هک نوک ی نی دنلواتلصاوم ۱

 نالوا يدا هنس هصق ناشقوف ی دبا نوک ی سنریا ج یسادشا ۱

(CF 
 هد



 توس تک ۱ هی ۹

 ردکع ر وب درب یراکدید یروبو قمر ودهدرپ یرلکدیذز ود ابو دبا |
 دت لز یک هی کاک ںیہ لت رار یخ ھر
 نناثمو تاب هادنرلنو کس كنج بولیب نفح هلو ضالخ ھهج هدنکەشۆد
 رلطّرسوب . ر دکعا مادقا 4 هب راحت هناد رع بوبد تالیزاغاب و كادیهشا و

 ردپاناسحا تاعوت هام دک لوک هر

 كنز وقرب هتنمان یر هصلارف ه د زمرو ب اتصوصخو « درفط ىكلۇا وَ
 تودبا لمص هب هزو هب ةرانو هزاتو ةسقو هفل شوشو هفلحا نوعا قیر
 هه ناعتلود نالوا روهشم هلناهلظ دی ازاضن كولم هکر اعلان هب هم زویشب
 یا یحوا سا هد نهرب الو یکیدلبا الیلسا ی دنیا یرلنراسخوب

 یر رف ks نی زان لدم تنا لوس دالوا یرادهنو و شمامروک ۱

 رر وک یرلشاادنرفو یزاب ابو یرلجوز تودیا رسا یی را دالواو لایعو
 بورا ن دنرابابو ن دنا ینابیص ردقوب و رایدتیا كته ییراضیم |
 مالئسا تربع فیح دص فبح رلیدوق هش رادساف نيد ۲ دنا یاو :

 دع رزوک ندغرعو مدراخا ناف بو دیس !یرلنوب نکیآهدازهشنب یرللوا ین
e!ر  

 اد هح داق یغالوف بو دبشیا يب راک الف لر دبن درد لوا تولوا دررخ

 تی عو تن هلا م قا نڍادما كرهبئسار هءط ندال اهن هل و در هدپآ كبح

 ههللالو-رو دهللا ه دنسل ونعم ناولد كالا نح هدنمابقموب هدناح یی 1

 رزرو باوخ هن |
 هغ الم ¿ ییفیدلوا ه یراثنو دھو لزلریمر ندا یرلترابقح وب هعالسا لها

 | صالخ ندنلآتوم تبقأاع قساشیر دقنر دا رب ید ر دیک مزال ١

 ندنساناو رانوت او زج رق ردقوب نشود رسا د لا ۰ ی رداد نم ۱

 ز روشیاب هیساعن رم هلج هدرشح نا ود نایصو نا شارآ ندنمابایو ۱

 ر 2 باذغ هدنرخآ

 اکیا SRI 2 ار دف کالبد تورا میرد ن دراز مس مب

 رلهاشذ اپ هدکمروکی زکناهزاولا رغو یزکت امهم كنجو ةدنعفد نکیرورشو |
 هراتدیا زوهظ یخارارب ید هرکصندنو و .مروب هدیا ارخا ینالوا بحاو هنتمذ |
 هن اعا هکنید تان, ت ود نیهلاو هجوت هعر هدنوک تمابقو مرا غارکا ۰

 نیجاراجزا مند کار مد قصیصانالزا زالهلرالدو ابا كنجهدپآ :

 4 رداونع #
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 | لج دنوب اه یودږا مرکو بولوپ هدنس :هراح ناشفوف هدخداوا لحاد ۱
 ۱ ییلهدرکس لوق لوص هما دبطعرادقرب هیاساپ ناعع درک نتدناربم بم نالوا
 | ید هدرکرس لوف عاص هلیسم دیر قلناربعرم هباغا ناپ هداز وغ وقو

 رداص ندبتفرط یراترضح بلقلا میلس ناطاس اباطخ هپ هب رکسع فناوطو ۱ ۱ ردٌسل ر وي هیحون ۱
 ىلع «دنوب امه یودرا هینسیاباصو نالوا دراو ههرک ارادرس هدا اوب بواوا
 یس ەد دعم عج هدننر وص هم اتصال هعشل ندیفدلوا تدارقساتسلا ال

 ۱ رونلوا جرد یتروصرب ید هلو ردشعلوا شن هفرطره قد لب ربد زا
 ۱ بس یهاشداپ قطن تروص ¢ نت

  ادنایززب قلاش یللا قرف بولواراهاشداپریکن اهجو دهاخ مداد با
 | هدناوب ندو یراکسج کش انکب یباح اینو ییاسنعو قوا تاالاتعت هللا
 | یراب زاخ ناجوا یرضکب ندیاربسص هنکشفتو بوط راد ین را بس
 اه اوعیطا 2۳ نول یک اباب ئ ونعم ییراه اتشداپ زر ود دو رلن زا غ لواو e رلیدتبا مش لبا یاو سر رکسغ نالوا بترحو زاقاجوا راسو
 | هرلئدسشو بو رود یک را ود ندد هدتسوش رافنشدو لمح یتصاضرو عیطد هني سما هجوم یس هی رک تب 6 مکنهعالا یلواو لوسا اوعیطاو
 هلیارمخ یرادا كد هتمایف بودا یوم نب اعلا بر هلرلاملا موعه هبا دعا | یکرلن الس را هدنروغا میدم تعب رشو یلاعت هللا هلبا لمحو ربص هراتتحو
 راتکب هدنرلجا هکلب و ردیبکرانا درد رکاسع یهدرشنامز مرب هلل دما | نتمآ نوتسیا تج نیراقارودكنعوم رافعو حر بانج رد هدفعلوا دات
 | هلا کرد فک هو لاح هن ون زد هداز ندرل تک هد فلس هدتعاه هکر دزاو
 أ هما EASE نیدیادعا بورد ود زو ندرفاک یال اب شدم و
 رفطو ترص هژزب هللا بانج ردیا اضتفا ندقمالوا صولخ هتمدخ ند . درالک وک ًاضحتو ندکماغا هبفصت رنو زد و ییرلتبن یس كيوب_یدنشاب



n 1دونگ  

 ۱ والکه E کره ؤا و ها ماتم صو وف دمنای 11 شف

  نوصت ینا لوا بسانهر وناکد قالوا تنساه ن وساوس نوصصتساتنمرت ها |
 زدمزال داحاو قاسفنا هدنوب ردنید هاو لوا لااعقناهدیلب وس وند یدل وس
 هل هج ول هزوک هلاحو تقو یااضتعم قر هكا هرک ادم هلرکلر لکوکص

 تکصرحو لع هنوک لوا یافت ال اب بوعیج هنجراخ هسردپا اضتفا تکرح
 هللا تاج ندسنفرط لابا 4 ذکد اتات اوم ماو باطخ هی هلت وب د نولو ا

 لبس هظحالمیراهص وصح مفانم یدنکر ارا تنا نالوا شعلوا لاخذ ا هساجم
 بیوصت قوب ید تروشم لتهاو سنت یتسعلوا رو ةتفرط لارا
 نانو قون ناه هلال وا دعاسم نامز هنساشنا یرپوکو هلپ رلغا

 باک هلذیرنش یاو قر هتنلوا تصذ رظ ان یدنفا هللادیه * داز ی همارغوط

 لر هدنیجام ماصاو للع باعگا نايل واردت قم هلوزنو توک راسو مالقا

 وشراف هلبارل قبح هر و دقد آوا فون واھ یودرا هلا فقوتو

 هراپیدپ قرف رب کو رغص ه دنوبابه یودراو قوا راذ ڪڪ هتفرط
 یئ یی وط ییید لوا ن د همز ال غالبا هناسکس ب ولوا دوج وم بوط |
 هرزوا قلق لاک | هل بلج ندنفرط لیعاغسا یناصقن هلو ا هدافا ندنفیط |

 3 اونا رو وا :
 هل اج ناب ر وق كن اشاب ا یربازج . نالوای کیه من ی احلیعاعساو

 لسو ینا تکرح هنیرزوا ادعا نالوا عقتهدنس هبت ناخ کردا بام |
 ندنفج هبلوا بسانسمیمافا هدیلاوح لوا دعباهف كن اشاپ یدبع كحوکریزو | 0

 یودرا ندلبعاعسا هلرا عی رسرس هر زوا قلوایسح هخرح نوناهیودرا |

 هدفرط لواو اکیا وم ها شفوف ی هدو و قالتفاو یسلک هنونابه
 هدروک ذمساحم یجدیتسایاكنحو برح كنها لر دیا هراس 4. رلاشاب نانلوب

 یدنلو ارشد هبلع محاوا فرط فرط هلل وا رکرانق
 حج ود حو ننوک ی شب كهل زمشلا 2 2 ن غا یذ هرز وایرارقروک عن نیل

 كب هی رکسع فحاوط بویالشاب هکم هنفرط لار هلیاراقیجا هیمالضا رکا اتع
 | هنویانگیودرا همودوب تونل مه هدنب هظقا لتعفا هرکصتدقدللا ئش هقرا

 هیحوت یغلما قم اق تفد رش یاول هی اشابدج !هداز هر وج نانلوا توعد

 ید REBAR داغ قى مگ فوط اتو

 دتنفاتوا نانلوابصذ هدنس هنت لارق عفاو هدنت اذا لارا لر هک هنوط

 ٩6 لخاد و 7 ر



 | نالوا نان اموق كدب وو اط موجه هکر ابدتبا تسو اقم هدنردزپراب کت
 | ؟دهسب دنوا موش فدو یداوآروبک هندوع لوف مومی 8 قرماوا لونقم نیالاریم
 یهدنجارتسانم بوتلوا عرش هتخادنا بوط تس اهن ی دم هنلوا تا طظ هاب

 تناهن هلب راسا تاب ۰ ۰ هعقادم مات قم اپ صك ده کیش آ شفا ه اخد

 | یخدزنانمرپ نکید هنيو یدلیب هنلوا فالتا یزلن الف هب تولبحا وق هلبار قاز
 نکی :رابعلوپ » دندیق هصفادمو طفت بولاق ولت انهعچوا لیلا هک یدنلوب

 یار لرکعی ,قارب ضان هل رام روک ی فید ال رمضاح بوط ندنفرط ولابرتنو |

 | مەل رد روطسو ر رخ قید رایدبلوا لست بولبریو ناما ندنریکیتسا
 5 ناو ایه یوچا
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 رنى اثم مر رک اراد رس قضلوا دراو هرات یودرا یرثا تفهتوونخ |

 |لرهیم ع شاف شا هدب ونلوب هدشیعبو ا

 | قلا لق توف "یاب هرنبو هراشاپ نانلون هدندیق تین ب اتسفنو ضرع یارحت
 | نالوا یرغتفو ناب «د ناخ یراق دوب لاشزال ات یزاوش كت چوا ی
 هل ازم « د شط یزللنا ترت هه افشا نخ ندادعا لبا مجج ی رک اتنع

 ۱ نیر 4 هد لا اشاد فتا نوک, نو لنهدعماا ید هدعب | رادشل ردنوگ

 | هدبقكنلوا تلصاومهننمازخص نیحام ینوک ی زوفط تن ید لوا تکرح
 | هدشانو ینعاو اجا ید دوم نچهنوط سفنلا كمرک | رادرس
 ) كن رافرظزراض.فوطو یمهیفصت كلی ادب نلعب هلدصود رط كنادنعا نالوا کا

Rae o۱ نالوا شلوا رد اصراد هلن اط وصخ  

 ۱ رذف هنو كمل ندنشغنف كني رفع نیفخامو .وعهاتنشا هليا نوټ یه طخ

 | یواع نیدمهم داوم ضعب یکرولک مزالا كاری باشا هناش هے یا

 تراز و نبهت بوپالشا هز وش مرک | رادرسهرکص دقدناو تلارق هلصوب

 ۱ هل زوصر-ندزب بول اه یر طا هنفیرط بان هک لدا هب یدعسمادتللا فا ر طز

(۰ 



Poemوب ۳  

 زوفطو بوطژوواو هدایپ روباط نوا فوراوس نیلههک هدر کس ییرکب زوم
 بولک ندنفرط توجاا برس هل بس و لتا قازق ماطرو یراوسروپاط
 هدناشقوف بولوا ردق ك زو نوا هسا ولنا رایدلوا لص او هتنسودرا انرتسوا
 جد هد نعقوم ناشقوفو یدیارارروط اط اط هدتلحاوس یر هنو و

 یرغوط هزاسشقوف هاد زز ونو | كز وغ هفضمرکاسع یدراشمرب و ماکصسا
 هدیرک تل چ وا اشاپ ناسهع هدننع هب امو فشک رکنا هدلکغیا تکرح

 هسورو یفازف بوک ی رهن هوپ لاحردو بون روک هدنفرط هنو هلپا یراوس
 یوجه كب ولن اّشع طقفرابدالشاب هکنج هلی را رکسعدوانرا نانلوب هدنتمدخ
 هیسو ر ندوربک نیملواروبحت هن دوع یک رکسع قارف ندنفیدلوا یئدش تیاف

 نیس راوسولنایع لزا لب اقم هلبا م ابق هتوا ەم داح الاب یراب راویب هو

 رذیارارفو تدوع هلن ون یراوس یک: دتتیغف تان اشاپ نا راند لبا هداعا

 ردق كب ترد یکهدتفرط هوا رهن یرامارنا رانا هدنرلکدتیا رو ره یرون
 رارف هلبا رت ی راهاک و درا یخدرانوب لږ دیا تیارسیحد ه هیمالسا رک اع
 بوتوطولناشع كر زونوا یتنی ام ګلنپ ل رهن هوپ هلپا ترمس هکنوچرلیدتپا
 دننوپ هقفتم رک اسف «دنرب كذنکنرف نیوتسفا هل رال وا «دندبق هظفاحم ییقومو

 رلپدسلنا ع ورش هکنج هلباروهظ ولناجع مڅ اطرب ېک یراکدنپار و سه یی رهن
 قوج كب طقف یدیا هنحانج خاص كنس ودزا ابزسوا یراموچه ی ادتپاو |
 لوص كنيس هداج ناشقوف قرنا بوط هلب یب هلب را وا هداصا قرهلتا بوط |

 ك سکوی یک دنس هنروا كن امرو | هلرب تکرح یغوط هن امر وا عفاو ه دنفرط ۱
 یدنروک یرادقم كننوق یکهدسنهاکشیپ ناشقوف كن ولناع هدق دلقیح هرات |

 یر دفقرا تاماك سا ضعب قره وا تزاسع ندي کپ یچانیتح عانص ۱

 تزابعندیراوص یحانج لوص یدرزررزوط * دنکوا لرتساسنم مان( لوماس ) |
 نج ندن ام روا ادا ولن اّع یدیا راشلوا دن لد ہنی وص ( فوژلیم ) بولوا |
 یرلفدالشاب هذا ب وط ندندرا ماکسا لاحرد بور وک ین رک اسع هیسور |

 هی ولناع هلپا یراوسروپ اظ یکیا نوا یکیغیدقبچ ندقلیلاپ غر وب وق هدانا |
 یلبا تنو اح هلبارلپ وط غاطرب ناد قوم لز وکرب هنمو و پو یهتبا موه ۱
 بولوا مرجع ولنا عع هلغلوا عفاو ید ی وعمه كفو راوس هدتنفوو هلکناو |

 هه راح بوزوکهزسانم ر وک ذم كر هیتسا چ اف ی رکی رد زویکیا جنا |
 1 هدن راکدتسا قجا نسوق هل موعه هرس ام یرکاسع اب زتسوا رلندالشاب :
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 تغب هلی وب لند سلوا دراو هیاشاپ یطصم یربسخ فدا شملکچ |

 لا اسؤ ر راسو رااشاپ نا ربمرمم یهدشیعم هلغلوا هشیدنا یروهظا
 نا دنا هناماکسا هب" ره ضعحب هلن رفح رل سرم لد هح اص هک ل وا هروشلادعب
 نط ترابع ندنرک اسع هیسور نانا وب هدنر هلب اقمنکملات نشد طقف ردشابا

 قزدلوا لفاع ندنفیدلوا هرزوا تك لک یرکاسع هصک ید ندفرطرب بودیا
 وقسم نان اوب هرزوا لک هنا شفوف هليا ج ورخ ندراز هشیم رسا لع

 تغب یرک اسع هچک ید ندلوق لوص نکر دبا كنج بویلوشر اق ییرک اسع
 هلک عا رارف هنفرط لارا .یس هقرفرب كن هیمالسا رک اسع ی راوس هلک با روهظ

 یسی رک | لرکسع هد ای و یس هی كشیراوش لردیا تب ارس ید هراس

 رادقمرب و ق رفتم هرال ګر اسو شرکب هلیاروبع ی رهن هز وډ بوئود ورک
 هر اسلکنالوا هدناشفوف ندنراکدم ه دیا رارفهدب ونار واط هل وا ید ناک داب

 تولواربسا یسیکو دیهش یسییک تیاس ك ردیا تردابم ۾ هبراح هلبا لوخد
 یهر وک ذن هعقو " زدششلوا لر هند هواس یابشاو هب اش هبح و تامه هفاک

 هرکصندنسهعقو صالق قیاس لاونمرپ هکر دیاری ست هلهجو وب هدنرالا رو ژ هم
 یرلقدنلوت ید ی رک اسعاب تسوا هنب رووا یسکجو رک ك نب رک انسه هیسو ر
 یتسودرا غروب وق سنرپ یادموق اب تے توا ارخوم هد هسیا راشلاق « دراعقوم
 هدنسنلا كتنیکنرف نار رح لر هر وک ت سانم یکعا قوس ورابا اهد زارب

 نتوکس یسودنکو هلا مانهداراپ یشیطا هعدسقم هتکر > ندعقوم یییدنلوب

 یرک اسعازشوا هلت اب۰ دنلئاوا تاموق رع رهش ب وراو رد ق هنس هپ ر
 روهظ هد انناوب یدیاراشیاب تام اک ھا ضعب هلیارورح برهن سو رتوط
 تنیکذرف زومت یدباوا یر هیر اع لوغ هرق هدقلارا هلی ی راوس ولنا ندیا
 کم دناشفوف هلبارو نه یبهنوط كوان انصر دق كيب ىنا شب هدنلناو
 ید ع روپ وق هلذعلاربخ ی راکدلک هناشفوف هرزوا كعا تنواعم هنبرارکسع

 كتب رک اتسع هسور طقف یدتبا قوس هنسهوا توجآ ی رک ابع ةفاک |
 تئسودرا ا رسوا هلبسودرا هیسور ورندیل هناوا هل اوح هفو راوس یم هدن اموق

 زوم رابدالشاب هکموردلیپه رکیدک یی راتکرح رب ره قرهلوب ت وق یراهقالع
 ڭا هدانز نوکره ییشودراولن اشع یک دن اشقوف هدنرب یرکی كایکترف
 مه کی ی رکب هرزوا قوا ه دنس هدناموق كن بروام یکی قالفا بولوا
 هنلع ءانبیدلک مزال یسعشلرب كاپ راو درا انزتسواو هبسو ر هلغجلاربخ ییدلوا

 سارد
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 ناد قلب رغظم بوم هکجرانارامرش کدنلیعءیفیدنلوا هیجوت قلعوبشاب[

 ی

 ردصروضحیعاخ قلغوبشابهلیس هیاپ یکلیکب رلکب یا مور هب اشاپ ینطصم
 اتطعا هعقا هتنک شب نوا ندنسهنی رخ نویاهیودراو,انک |هدیمطعا

 نوک ی مش! نوا تلنبمور ناریرحو ی کیا كنلاوشیب هنس ( ۲۰۳ ) بوئوا
 مقاوم ضب هداج قالسفاو شا روك هنفرط ی وکرب هلبا هیلک رک اسع
 لعوالروزو اشابنامع درک ن ارعمرمم ناسلوب ر ومأم هنس هطقاخ كکلاسمو

 هی رکسع یاسور نانلوب هدیلاوح لوا راسو اشاپنالس قیاس یاغنایبیادضخک
 یرکی هدنتنودرا هدندو رو هناشفوف هتروصوپ بواوا شمر ويب نیسیعن هنذیعم
 ك ین انروامیمهدوب و قالفاو شابا عمجت هدایپو یراوس بی رق هکبب شب
 رصف هیرکسعیاسو رزاضو ی راشاپ نانلوب هدنفیعم بولک هنسودرا د
 عاص باد هنیرالبا عاسبناهنب رها كني راغوشاب هد احر هلیا بیغر هتابثو
 | نرد شاپ وسهر وم تالکو هبسانم
 قرهلوالضصاف ناد غی و قالا یس هیصق ناشفوف نالوا یرلهاکودرا

 ضعب نجا تولوا بارخو قرح هدفب اس رفس نکیا هيسج هبضقر لصالا ف
 ۱ یدبل شفق زن ریکاکو ناسبلک
 یهدنسوشراقو ق رهلواروفه ههب رکتسع هود یهدشیعم اشا یطصم هلروص وب

 یتلوهس یقه فک رح هنت رز وا سان ناه قر ەوط ةا زن هراتذم جیک

 تولوا ناربمریغ هدد-هملا بب رقیمودنک کو لاح بولوا هدنکمچاو جج |
 هلبا یم هیاپ یکلیکب راکټ لبا مور هنس هد هع هلبسح لاج ر طعم ابقاعتم|

 ییراقدلواروا ورا هنسودنک ی ناکرا كن ودرا ینیادلوا زو رغم ن دن راکدعسا ۱
 با هداسب و یراوسیب رق هکی نوا هسیا هدماکننهوپ یدیشه ام هراقبچ هجراخ |

 هناشفوف هلاروبع هفرطو رپ یترسرمهیفخ یاربج ما قوراوس كن هيس ورا
 ج کن یسودنکی عب ندفرط او هراخ هلا یایح رگ لردلک هل برف

 ودنک ندنفرط كب ین ابزوام قرهلوالفاع شاپ نط ضم ندنرلکدتیا هر واشه

 یتیدلوا شی قوس هی ورلبا هلی رکسع لدردق كيب هرکوب بواواشلریو هننیعع
 یعرکس كن هدعملایذ هدق دارا تعاسیکیاربندن اشقوف اغا یطصم یشاب لد |
 | دبرام بودیا قداصت هنسنراوس نشد لاف تع اسر هماشخا ینو ک |

 از ربا ندنرپرب نیفرط هلک را هچک هدنیقع هرج |
 ی رس سست مچ میر aE 5 چ
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 دویلرپو نکنارلبلاط هغلا یتیزلتیم نفدلا لجال یراتاتةلعنو ارقا كنيرتک |

 بویقلوا الا هرم یراتیم كرانلوا ارج رهظم ندنیلسدعب هق هک مسا كد
 یرادزد هراوک ذم هلق كرللوا تحاصالب و یسلرب و هتنیرایحاصنوجما نفد

 هدقدنلوا رب وید رولوا لینجرحاثغاب یسغلوا نفد ندنولفرط یشاشواجو
 ردمدق تفیکوب ارز رد هدام رر ونوک هسظحالم صوصخوب هنسالاپ كریرقن
 قمزو یر هدو نالوا دق ردشما ا عضو هدوهس یر هژعافو فاس

 ما ظاره نل هل وا هدان ز تجی « دود رولوا بجوم یروذح « دنماجنآ

 ندرفسوش ر دقوچ باول كج «دیا ارجاو شيا كجهدیا هسظحالم یدازوب
 هدب ز اهو نکه سی ارج بیرت بولوپ یرالوا ثعابهرفس لالتخاو یولدیارارف
 هسنیزب_ردشمروب ه دیش کم نوباسه طخوبد مر هدیا سابق رولوا باو
 یی« دام زهمان ظع یارزو «رزوا یت امه نیرید باد أ هلک هد دص

 وبق قم » د هناتسا هدداشاوب نکیآرلشلک هدا رر عف هسنفرط مرک اراد ریس
 یرکی ندفدلوارهتشم هد هناا هدامر بوشدیا تداع یتمزاب هش راد هک

 هتسیاوب ي دلوا رولک ىس هضسر تارت دنفرط یظعار دص هرکص نوک

 ماسظع یارزو ندنکیدربو للخ هیشذوفن اد نایناوب مرک اراد ریس
 نکیآرومأم هخیلس یرماوا ندیاروهط هدب ونلوب «دنونامه یودرا یرادضکوش

 ی رارادقوجومف هو درا هلتعافا هدهناتسا نوچا یرلبناسضنذذلتو یراق ز نعن
 یرلقبک هنوپایه یودرا كنس هلج دعبایف بویلوا بسام یرلکدلبا لاسرا
 وبق دوخان و ندنیصنماب هسباراو یردبا طض یص زم لوبن اتسسآ ندنرل کاو
 هل لو ارداص .هنس دارا هدنلالخ- هموف نم هنس نوعا یرامک ندنفلا دضخک
 اغا لیلخ ز وین یس اضهک و ماش ندرلشاب یوی «بفدنلوا بشن هنعارچا
 رادتبا هپ اجر یو غعو راذتعا هلن اب یفیدلوا یتردق کشک هویابهیودرا

 هقالع امد اغنالسیلخ هکرید كيدجبا دیواج ردشغلوا قث هسودر ہلکا
 یدارهوا هنس الب i * هل ایر هد دهان مناخ هبا یکیدلبا حاکن دوع ارخومو

 هی او كب شب نوا قرصم نوا سو هع كفا فرا ا تفیقعتا
 یودرا هني هلکزب ردرهابظ ینبدلوا یتردق هکتمک هرفس هلبسوب رواوا غلاب
 __وت اطوفو نواه

 ۱ . . < یمدمقو ناشفوف # 0
 شکناکنالوا ر وأم نل اصبت اور هق كن ادعا نالوا مت هدنع هبضق شب
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 رومغت یدام یمقط یع د کوب یک مجظع نارا روهشم نالوا لزات رات |
 رد ر رغ هدخش راو ضب ییا دلوا یب یک ییوصنکد بوبلوا یکی ب وص |
 تع اس یس هک رازاپ یبتتکیآ یھرکب كن ۵ یه ةا تردز ویکنا وشا هو |

 هعف د شف هلا هلصاف هقیقد رزوتوا شنمرکب كذ هخابض بودیا ادب هدشب ||
 یساربا رازاب و چ وا هثب یس ههکو هعفدثرد ؛لددماشخ | ن دحاسصو مضغ
 بونلوا ضرع ندنفرط یاب منع هرز ماکعا ردشلوب ع وقو هزاز همفد یک
 هنذح هلوآ دار یسلکود ناقو بوشاو كاج دنانوب تاالو نیمنکلاو ناب
 ةَ راقالوا یاخندّنیصم نولوارهاظ دانو هنتفو الو طسق :دارادعت لودو

 هب رافخ هلوا روصنم هدر و ع كمالسا لهاو هنک اله كتير ندادعا لولمو

 2: یهو زلف یا
 طوطخ ضعت کیدا دامعاو د اقتعا هموح م اکحا لس ناطاس هک و بلاح
 یا ود قیاس لاو هرکهذدنسولج هتخآ هوش رحم * ننه
 رابذضفا یاو لوا ممه زاد هنب راسبتخا دومسه تفو نوجا یو وخ كنويانه
 لع هلنفق هلکعفود فلا ضعو توا فتع رهجماز نالوا ج دقت ندنرلفرط
 نوکره هدف دلوا شرع ههلس نا_طاس ن هنفرط اشاپ مابسةجگاق وید نوسنلوا
 نۆك ه هللا ىلف تکوت ردقوب مداقتعا هموج لصا مب ردینوک كهللا تای ۱

 وند نوساوا ها باش نوکهن ید كنج نوسفیح زکه سار روک بسسانم

 بوطخ ھؤقموپ طقف ردشهرویب رادصا نویامه طخ ابا طخ هیاشاپ ماقیشاق
 ندنشفبدلوا شهرک هنیکح تداع قّعلوا لس هلب راهجاز اره هد سج
 شلقا یک داه هکنادام ه دق دنلوا ضش هتخازرب ولس نا طاس ةئ هع

 ردشلروکی غیدلوا شهرویب « دیشک نوبامه طخ وید نوسناوالع هلمجولوا
 لید كت هدف لوضاو هب راح تاداع نالوا شهشلوب هر هصعوع ناهذا هکنوح

 طارفا ن دنربیغتو لیدبت كت همی دق تالماسعم یار هلیسم وب« دنصادوس تیددحم
 ضر هیودنکن دنفرط اشاپ ماقباف یتح یدردیا زارنحاو باستتخا هرزوا
 عضاوعو « دنادنز رکو هدنهسعلف نسکن اغوب رک« دری رفت هسعطقرپ نانلوا

 را هارفمادعب نیل نانلوا مادنعا بولب ریدغوب هجنبجوم یراستمهل هد هراس
 ین رخ هدنراتایح 4هجو وب ر دیران وامه مولعم یکی دک هنلوا الا هرم

 اذه عم روب هلوا ن دنلیبق تازاحم هنیرلتنم هسبا یراقلا هرج هرکصن دکدروک
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 هپ هلومأم دن هل سما وا لاخ ندبطد رقنو طارفا هدراصوصخ ب ۳۹ تعلو

 رولوامواعم ند هبا عیاقو یی دءهلوا لصاو
 44 + ) هک هل وش یدیشلک هعوقو تالدس بد ضصعب ید هجویابهنیبام هدانا وب

 اغا دج ا یبسودر نالوا یراب رهشرادناکر ینوک ی ی رکس کمر یسهنم
 اغا هللادسبع نانلوب رادقوخ شاپ هنیرپ هلبا جارخا ن دنوبامه یارس ادع اتم

 هرکص نوکرب . ید.یشلوا رادقوجشاب ید افا نیسح یبام هلغلوارادیاکر
 قرلوا یراب رهشرادحتس اغا هللا دبع هلغل وا لوزعم ادعاقتمیتد اغا یی راد
 ورندن دمر ن زسکمک قوحیسمرا  ردشلوارادناکر اغا یطصم هداز دازهم
 لابقا نیریشربصق ا كناغا داهرف نالوا شا مان ذوفن بسک هلفلبشاب ی ات سوب

 نوردنا ینیدلوا سنع نجا بولو اماکن هلبا ماکنهیپ لزع قرەلوا لزرتم
 یکسلیح روس لما مور كلرهلبری و تراز و هبئر هنس هدهعلاطای هلته كن رااعا
 كب دوج یسادضتک هدلاو هداشاوب  ردنعلوا جارخا ندنداسعسرد هلاوبع

 دتتجرا مب رب درگ :اوح یعار هقوف>ویع ۳۹ هت رخ لس یورو ام یاب

 یسان ندعلوا قدح دعاس هش راترضح نا میل نا طا ه دلاح ینیدلوا

 قرا ایا ید تفت ناچ دلاو :یتسودنک « دنرانویامه سولخ
 قفرط ترد كهملا راشمرمم هنامز ی انا نالوا تصرف دصرنم ناف دا هقیاس

 لطم لوصج تك بلاطزهو مایق هوم ةمزال ,یاشنا یتدوا بو دبا هے طاحا

 تب تم تم

 دم هسته س

 یظن رد هلی را تعا تمعوادم هراک دن یل انمو تداوم لود رلخب اکو

 قرلواسد ریسا هلیاترمحو تارطضاوب_تواوا طقاس ند هب اهاش تایفثلاو

 ردشل روب,هبجوت اغا ف شول یم | هنا رض ینلادحهک هدلاو
 قعاوا رکا قوس فرطب فرط نوخارات ذخا ندادعا هلرب لولح راه ماداو

 یراترض> ااو و ]كم (انع د ةف اب زاغنهج نم ) دک د لک ینا مز

 ریسهجت یرھکب رف ىلا اغا نینمخ ركذلا فلاسو یجناستسب رفنزویشب
 هموم هنس # ردزاشعالاسرا هنو امه یودرا هليا اطعا نزاهارجرخو

 (۱۱14 )و ردشایا تاقرع یرانامن اخ هجنو تارخ یز هناخ هصن هدنزاوچو

 كيدو هکریدی دنفا فصاو ی دیشءوط زوپ هطوقس ندنلابقاو ذوفنیخد

 | ضرادعمنالوا ادیب هلتروضوب بودلاتوج ن هتاف كر هدیک هلکسعا مالا

 ضەب هجنوبامهنیبام
 یعوقو تالدبت

 || وکی چ رک نوا كني رفص یس هلن (۲۰۶) هلک تا رفس هیابقع تبان

 | هد ه انسا بوغا ناراب میظعرب ناناش هکشید ینا نافوط هدنس هرخالایداج



 4r ور ایه

 ( ه طق )ر دیرافب رش عبط * داز هعطقوب بواوار دةم هیاشناورعش
 ۶ یشاب موقم كالفارد قوه: نوچ * ماکحا تفحص یادت تسیلع قح #۶

 یا مچ ورک وب بذک تنصهس *#نابهتسا میکح دنوادخبیغلا ملاع#
 ۷# هیدنسپ ربلد تعیبطنر رفا دص ٭ هعدنفاهقالعهدنچمارازوک مدیا (ین هلو )
 8 هعدنک هکراوهرهم هدون ر مدلق# شد بو روک هملوا ناک اک هدنخر فرط

 2۶ هنیاک اخ لهدمشود باتفاان # هنیارسنلو درد هشوا رجس مچ ( تدب هلور)
 ندرصع یالضف ید هیلاراشم هنلاوحا كتیدنفا هداز یدیج م هلک

 هدننا بها ی دفا یضت رم عقاو « دنس هنس یدب شعلازوب تح یر هلوا تاذرب

 یس هجاوخ یارس ه دعب ی درشلوا سردم هلو بوب وقوا یلاعالا لع

 یی رطو نونفو مولع بابک | ن دفرطرپ وربندنلاح ی د ام قجنا پولوا
 هرز وا هبفدوص نافص ید ن دفرطرب یم هنغیدلوا یولسو ریس هد هب دشن

 نی بلاط میلعت هن اکزان هدنوربو نو ردنا ن دنفیدلوا لوغشم لیا نورد هیفصن

 صاوخ قر هوا روهشم هرزوا لوا روم* طابو رهاظ هلیا نیک اس داشراو

 تعفر بسک هلڌ ول وم هعفر صاوخ هل رللوا دعم هيو دنک نيب رقم
 ناخ دلا دع یر ان كنس وسلو سفن هدعع ی دیشابا صابصتخاو

 رکو « دنرانوپامه سفن لرک یخدرلنا بوتلوا ابقلاو ضع هرات ر طح
 هحوتم هبودنک هامات داْهسعا ه دهاشلاب یتسافنا تک ۰ دا کر کد انهش

 سلاح هلان هرفس بوقیج ر دق هنس اپ لوطن هلی هبلاوتم تارفط نیفلو
 قیاس لاونمرب نیکلک مزال یاو كنیرب ندالضف ید « دنارک اذمو تاللکء
 تنطلس د دع یدبیشلوا تلود رارسا مر فر هوب ه درل سلح والثم وب

 ۰ دنورب و نوردنا نکیآ ظومطم یلابقا کوک بکوک طوقس ید كنوب هلیبسح
 ییسارحا ك نیر رصضح هاحوت ° اشداو ندنفیدلوا رشک یرادعتعمو رادق رط

 كياذر هل ول هدنسهب وسل ك دیابت تاماطنو ey تاحالصا یکیدلبا ےمصت

 یار ن دوا ہہ سولح ن د: کی دلر وک تطصم قفاوم یسعاوب ه دراکیس

 یمهباب یلبا مور قیاس لاوتمر هنس هدهع هر زوا قوا تش٥ همدقم هدرو

 تلود ر وما دقعو لح قر هناوا صن مالسالا شید هرکوب بو وا هیجوت

 كن هلع یب رط تب ر وم أم بجومرب ید واو شهلوا ضیوفت هلالقتسا دی
 تقو باعا هددسلا شلبا تشد هن ایسا هداعا دنع دق عضو هلیاقس وت ی امان

 فیطلت نکیآ ند همزال تکرح هنافاکشومو هن ايکح ه دلو وب هرزوا لاحو

 E تو و ۳



 منم هدزونکب بواوا یظف- ۶ یزاغون کد هرف 9 مانالا ىم هرزوا قلوا |

 ماقمن ۲بار ر یس مرا دخط میرا مر کم جوز كتم رلت تع نا طلت نانکب نالوا ۱

 غیر ۱ نیل دشا نی رک اج هو دما دما نا اد «رتهشم عاتق ۱

 قلعا ثجحازتسناو تاقا هدزوقکب اشا عاصو هدنس ها یدنفا لماک تولوا

 ۱ ۰ ردشملوا نامرف هرزوا
 ۱ شل هنس هدهع یدنقا نسح هداژ لر وکی ئاب مکح هد هدعفلاید ظسعاواو

 ۱ | یرلقیک نب راهم تاذل ات ب اتضقو ناوم بول وا لوا هبخ وت ی لوم
 | ندنساتضتقا دیدج ماظف نالوا رکز ارق هد اشنا وب الان هحنورب هبا
 | میکح هل نهج یک هک مزال یس یک ید رخ نیرو رخ هام هر یاد دالا

 وقد یدبا ee كيهسشنال تلاطم یراقدلوا ديما e و
 ناتطلس هددسیا شلروک ر او ارس هتفکشع هلدهح وب ردزرج هدنح را فصاو

 نتاوقو هکلم ن اهاطن دفاک هرزوا قلوارصع د دج یر ر صح ناخ ےلس

 یرح هسلا« دک ران تقورب هلل ون a E كا ديد ی هرکی نا

 ك دنفا فب رشو هنن دلوا ند همزال یسعأوت تنش ماقم كناذرب ول هزبرحو

 | ماسقم هدک زات تقو هلی وب هلتبندخ للاح ٹکا زو یبازم تلعو یربب فعص
 ۱ قفوم هنس هرادا ات هاو د قفورپ ليهيسج بوطح نالوا ناو ینیحنم

 | یسهنع (۰ )مپ هارو ما ی ایم کرک رو و

 یضجشم كله دازیدبج | یم هیاپ یا ور هنس هدهع هدفا هیر هلیا لزع « دنسپدب یعرکی كمرحم
 | یدتفا ی طصم « داز ی دیج نالوا شخلوا بب رقت هیاونف م اقم هللا هیجوت
 ر دشلوا مالسالا حش

 كنب دذا فی رش ۱ ناار هدزوفط كتناضسرهموف رم هنص نع هدنرورم هام دنح
 یلاح ڈچ رت || (۱۱۳۰ ) ی دالو زدسشلبا اش راد لاحتزا قر هوا لوزعم ید ندنابح
 ةدهثلت هتسلا لو هنس نرو تشق مانا یهسعفد یکی بولوا هد رات

 | قدا قداصدمع ندهصاخ یانطاو ندنسردم هتب رب بودؤا لزغ ندقلیشاب

۱ | ۰ 
 ةن س ]ا
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 ردشلوا مواعم ندهرکص ینیدنلوا راکفا باعتا هرپ دوه هلغلوا
 لاخرد یهلوا لضصاو یرما یسهظفاح كنسلاوحردنم هناخ یارکتخت طق |

 هرکصندکد تبا لاسرا هضناح ردن یت رادقنرب رک اسع نالوا ییفعدوجوم
 یراوس ردق كيب چ وا هلی ما یخ بصن هلحممانیسب رپ وک عات د بيرق هلیععما
 هر دق ز وب نانلوا قفدابصت هدقلارا بور دنوک هست یییرلفرظ اونشک ید
 نعشد هقرفرپنکید هقشب ندکدلروک ندرادبا ریشه هرطنق یمولنا فارق
 یسک ین د رانا قرهنلوا ترشابم هیرح لاحرد هدقدنلوا تاقالع هلبرک اسع
 | ید ندناو هو پاسه یو درا یرمخ یني دلوا شعاقرمسا یسیکو ریش هتشک
 ی رلق دلا هبقنلب چ رب ید راول هنس ون هدانا ینیدلوا للصاو هت داعسرد

 هلفملو اراب یرلکدتباربسا یب دقوارپ و مادعا ی رک اسهه جگر دق زویشب و
 توی شيا لیا هرج عیاقو هلب وب هد هنيا شلوا لصاح خارمهنا هبت رغ ضعب
 ضط لئات فرط یینق هدزلاریک مح قیج هلو آ عفاو هدنلبامت لرلو درا لوس

 | : یدیا هرزوا راظتنا سکره هنغجهلوا
 ترمح "یدا هللاجر نورامه یودرا یسهعیاضم همخذو هعقا هسیا هدلالخوب
 یدرارلوا للاخ ندکعبا لاح ضع هنوبامه باکر هلفلوا بارطضاو
 رادقمر نالوا شلروبلاسرا هحدقا هعرکارادرسیخد ند هن اهاش فرط

 یرکیزوب هنسهدوب و قالفاو نونا كاهسکزویشبیخدارخّوم هقشب نددچقا |
 بوبم هوا عفد هلا ترورض هلکنوب هد هسیا شلردنوک یقاجرخ هسک
 هسا لاح هنره ندننیدلوا لباق ید یرادن هحقا ناک هی هیرغس فراصم
 تربغ ثعااب هسرک آرا درس ن دیهاش داپ فرط هرزوا قم وا مادفا هکنج
 هلروکر وعسو ریشعع رهو جو ران وي امه طخ هليا تارببعت قڻج هلوا تع او
 ی دیشغلوا لابسرا
 ندنفیدلوا هرزواقعلوا مادقا ید هبهراسو هکسلم ناحالصا ریارب هلا هلج وب

 یتا هجو رپ هرکصندنوب ید یس هغ كال دبن ندیا باجی ا هلیبسح تنطلس د دج
 ردشعلوا ارجآ

 ٩6 هعونتم هراس تاعوقوو یلدبت یلعاقماف هليا نشم
 قلوا ن دن اقوقو نالوا نارا یعیط هلدسح تول د د قیاس لاونعرب

 یسهنس (۲۰۳) اشاپ اص مافمتاقو یدنفا لما تضف دمت عالسالا شهر زوا

 بی رق ههنس تزد هدناخ دیجرود هلپا لزع قوکی دب ییرکی كنشهدعقلا ید
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 فیطن دجا لوتقم هدشیفع ییدلبا تدوع هني رب ولر سکره بولوب
 نالوا شعاوا بصن یلاعرد ص یادنهک هدنراضحا هتداعسرد كندنقا

 قلرادرتفدو هبیدنفا دشار نایلسرادرفد نا ادخک هلبا لرع یدنفا نس

 هب یدسفا نسح ید یت امارتفدو هبید_فا هللا ضيف نال وب نیمازفد

 كت و امه یودرا هلةعلوب شارفرسا قباس لاونمرب دیدجردصو شعاوا هیجوت
 سلح هرکصندنو ر دشعلف زمی وفت هب یدنفادشار نا_يلس یس هرا دارا

 قالطاو وفع كن اشاپ دو قر هنلوا ترشابم هیارجا یتارک اذمرارق روک ذم
 نالوا نیقرت ندارزو مفدیعسا هدنسهعو هنا ر ازال اقاعتمو لزا یا

 ردشارویاقبا یترازو ید کناشاپیضبف نایلس
 هت امزاول لاک كنسودرا اشا قطصم شکن کی باس هجور ید ن دقرطرب

 راها یراموجه هنیرزواردنب لزولهبسور هدلالخوب جا بوشوا مادقا
 هدازیلهنراو نالوا شذ روب نیبع هتیدادمآر دن م ذ_میا جاقربو ندنفیدنلوا

 ند نغیدلوا شلیااقبراد لاحترا هلیدوعوم لجا ل ولح ءرکوب اش اپ لس
 هللا دبع ر زو هداز یل هزر نالوا رومأم هنفرط ق الفا هعفدوب بوتلون هدناشواق
 نەز ی راس لیععما [تفناسو لب وګ هە شناجردنب ی رومأم كن اشاپ

 هدا اوب بوقیح ندن داعسرد هلاهبلک رک اسعو یماقا هدناشواف كناشاپ نسح

 ینیدلوا دزدان كن اشاپ نسح یزاغ یرکسعرس لیعمسا نالوا شاک هپ یس
 ناته هرزواقلئاللوق هدلح نالک مزال هروک هنساضتفا ق ر هبلقا هتمدخ

 یودرا «دلالخو و شاروم «داراو ا قع نع تعرسهردنب ندناو هليعمسا

 ر دنپ هلبایراوس یک هدنشعم یخ د كب لیععسا لزوربس نالوا شاک هواه
 ر دشلردنوک هنن اج

 راسخ لاصبا هیادعا هلراراذکو تشک هدنرلف رط 2 راس و نادغبهدلالخ وبهنی و

 ر هو تو کا ندنرلفارق دانغا هرزواكعا

 صالف هکلب بویلوا هغه کک تکرحرب هسدایراک هنب رزوا ردنب رول هیسو ر
 رارعا هنیراتکسلم ندن راوج ردن یالسا لها نالوا ریسا هدسنسهعقو

 صیلخ هدن ولوا علطم هک دیاشمالسالها نالوا ه د_نفرط ردنب  هنیرلکج هديا
 هنب رزوا ردن هلیدص لافشاو لامغا یردن نردهاحشدرحم ود رارشود هنیدیف

 ید هیعالسا رک اتیسع بورتسوک یلارقر هل بقوس یراوس ردق كب شب ترد
 شلباهداما یی هموف رص ای NEY یراکدشود هني دیق هلباقم ۱

 ا ۰ ات



rf ۲۹: بوم یو می بیت 

 نامرکفاو ردنب لر هلک مال قعلوا ريخ ا عبطاا یتکرح كنوبامهیودرا هبوب
 هظفاح یسنلاوح ردن و كل ربو ماكاو تیوقت هنیرافرط لیئایاو لیععاو

 رادنصا هن سودنک نوجما یا تع رع هنفررط ناشواق كناخ یارکتخش نوجا
 لریارجنالواش ر و نوبنو بصذ یرکسعرس یناج لیعع او قعلوا نامرف
 قلزاب یرعا لاچتسا نوجا ی ودق هفرطاوامدقا نار كناشاپ نسح ىزا
 هشرکب ندیکوکرب لر هلبرپ و تب وقت هنسود را ك: شاپ نطصم شکن ا نامهو
 ی هردوفشا هرکصندقدناوا ناسییربادت قلروبب مارعا هتي رزوا سابندناو

 ناب هدیلات دلح هکنوح ردشکاوا نایمردیبهدام یالطاو وهع كن اشاب دوم

 ندنغب دم هل و ارعغظم ا "هوف نانلوا قوس هنیرزوا هلهحو یی دنلوا

 تولوت نیلعحو داشاپ ر دوج نيخر وه صعب یدنشکلوا كرب هرزوایاح تیفیک

 هدعاتنم هيرا ارم راک صحی هد اخ دیجرود اشاپ دوم هکردشعد
RSبم نر  TPبویم هوب هراح هد هوا و  

 هلغل وا ناسارپ ی” هل ج « دک دا مو م رز وا رکسع ندیک هلغفلا له

 لر هرزوا لاح هسلکعا رارف بوک قاملقر هر ز وایداتسعم اشاپ دج یلسو دیا

 ندفرطرب نکیآ هداشکرفسباوبا هليا نش دیوف یا هلیوب هکوبلاح یديشتلوا
 تماخو ید یسودنک هد_لاحیتیدلوا نارکرابرب هود قلشارعوا هلکنا ید

 یدبعیسبلاویبمور هدنرصعرخ وا كمو> رم ناقاخ هلبس هظ>الم ماجا
 يانرق ید هد نعوقو نوبا مه سولج بویلبا زان ی وفع هلبتطاسو اسشاپ
 كج هل هلواوفع بال سا رادم لره شود هکب نیدلا سم” ندی را رهش
 توق هنب راتعاو ذوفن هدب ونلوا وفع یس هتش ذک ارج هلریرادتا هنسارجا لع

 دیدجتیلا بقا روشنم هلترازو بتر یتعب دیعست هلیادیدج زایتما ع ونرپ نوا كلک
 هدتم E ص دعب عفو یتس هظفاحكنتلا هنسوب هلباهیلکرک اسع هسپارونلوا |
 اوج هسمرک ارادرنس ندد رابرهش فرط تیفکو شابا دهعت ییکح هدیا تاب

 ۰ توو هدقدسناوانابمرد هدر و وک دم سالح ید هداموب هلیسلواشلروس ||

 لوا هان نور OO شدیم ولوو مزال و اسم ی ا ات

 ۳ GEE هلهحور هناشاب دوج كندفا ی قثاریلع

 ییا مور هلیا هیلکرک اع تباہ قر لوا هثسحابم بجوم هبل رم ضع یتیم
 میهاربا یردارب و ینایعس هرد وعشآ هنس هدهع هل ءطرس لک هننبعمیسلاو

 | ماتخ سلجم هلکل ړو ړارف هرز وا لوا هبجوت یعاصصسیرخوا جد هبا شاپ
XSج “ 

 4 بولو #



 هک 4 بوس
E 

 هدگ دز وک بساتنع ثقو هتل ره كس ودك هرز وا حورمشم لاو هکولاخا

 تاگئزاهقش ندنکح دل هلوا هلتسو هنا ره دنیا یس دقو ضاالق هگدفآ بولوآ

 هدفه ور نونام#یودرا ةنسوب و ندنیدلواشاک هاسلیخد هللا اشتراو
 قوح كي هسپادبلا راشم بوروک هلبا لاح ناشیرپ و هغ اض هداب ز كي ییاتش مانا
 رو رص ه-طاحو تقو ندنفب دنلوب هدکماک | هلی رب نوکره هلبا عج هب راج
 قرهلوالج هنایصعت كهلاراشم ید هقباضتو ترو رض نالوا ع وقولا
 || هدنناضمز هقوق رم هنس ندنفد دمل اق نظا عو ل الجارف کسا ید هداندب یرکستق
 ادنهک هلیلوآ دنا تشن ندنفلا تک اشاد کالق تیزر هلبال رع ندن را دص

 | لکل رک عرس هدن راکنج شدشو هیداهمو ها خشرازالوروهشموبد اشاپ نسخ
 | یدو نالوا روکذم ةدنانآهنساا هرزواقلوا اوللاروصنم كردي تفال ابا

 لسو نییعتو بصن مرک ارادرسو مظقا ردص اشاپنسح ی رک عرس

 یضوصخ بشت هلی رب ن دنرلکلرکسعرس قالقا دوخابو نيدو كن اشاپ فس وپ
 || كفي رش ناضمر ندب دلوا شل روب ضبوفت هنیأرودنکند هناهاش فرط

 یهشب ییرکب بولوا جارخا هندن اج یوتشز اشاپ فسوب ین وکیهچوانوا
 ك وتا ههر هم ھغو هتسح واندش «دناوصو 4 واه یودرا اشاب + ده وک

 شلوابیصن نکبآ هدنشارف هیوذنکی نانگ | ترادصض تعاغو یذخا

 یودرا هدلاحوب یدیشلوافورعمویداشاپ نسح هزانج ساسشلا نی نقنکودیا
 ند همزال یسعلو لړ زور رادتقالا یوف هد فرط ندو لوصولایدل هزویایه

 اصن رس ندی وتشز هلبا بصن یرکسعرس نیدو یاشاپ فسوپ یب هقیدلوا
 هيب رغ تایر هرکص ندکدلباراعشاو رهایی تقی ره هاچ نو
 یو درا نوک ی دپ نوا ك ای نخو ی رک یمرکب كفب رش ناضقر هلردابم
 هدنفرط كي هجاوخ یلاز خرپ ك هبسو ر بو ریدتبا دفعت ر وشم سل رپ ةدنوز امه
 كلک هت رز وا ردثب ند فرط ناتسهلیعد یزهرکسح ذفرفر و یکیدنزوک
 هدنس ی ۶ شا ی هرس ۳ قۈچئامۆرو ودی 7

 غ وا AER هلو هب هقفلوا را بسا ینزداوا نت
 یدین هبقن و شاکی رک | كنم رکسع هدانب ةدکد لبا زانفتسا ندننلحم زاض»- ۱

 کیاوداریاسو تان اونحیفاک هنلعت كیونامهیودرا هد هسبآ شما وی هرزوا كل |
 هدیاچرآ و واک فی e ê r لبتفو
 ا ی کک ا ا



 ! نصعب ی راغود ۱
 | هبا نالوا هدایز تاقیکیا كنولوقسم هدلاح ینبدلوا نصص هدنسارا راابق
 | ایلکولوفس یتدهد ههطع برام نالواعقاو هدنرانی هلک غا روهظ یرااغود
 ۱ یرکسص هداب ز ن د رفن كيب نوا هلیساعودفضن یقرهلوا مرهنمو بولفم
 ۱ مآ دوج هصءهژابام ردشملوا فلت

 ۳ نسخ ادضفک هلل زع كن اشاپ فسوپ هدنس انا هب رفس تاکرادت ضعپ «

 ۱ + ین رادص كناشاپ #
 | فاسو هکیدلاق بولوا ندلاح باچا ید ترادص ل دبت هایسنح تنلملس ددجت
 یروص لالق ساو د وفن ینیدلوا فولآء هدتقو موح رم ناقاخ کن اسشاپ
 تا یادیایمصم یلیدبتو لزرع ندنغيدلوا فلاح هنسجازم لدیدح هاشداب

 نادنح لرع ةعفدیناذرب شلوارهظعهب هلسیلج تاحوتف هچوپ هد هقباس ونس
 هفرطو رب وا هس#ن مدقم ندا تعزرع هیاتشمزونه هجرک | بویلر وک بیام
 هی هیلعتلود كلام ضعب هعش؛ندک دنیا دادزتسا ی رار نالوا طبض ملا موج
 كن اشاپ فسوب ییلناسشب رپ رکا ع هدنفرطهبسورو یرلقیا طخ ید
 ۱ ینأت رابتخا هدنصوصخ نل رع هن هد هسا شابا تسکشیناشو تیص یی ٍدنارف

 تینعا بن رع صحب یخدوا بول وا مالا نیطلتو نیما هد نما لوا قرهبلوا |
 هتکرح هان اج هّرمسلس هلا نوناسهیودراو ترشاص هن هر رهس تاورادت لردبا

 ندنکیدلک مزالكلرپ و تن وقت هنفرط قالسفا درعا لواطقف یدشعیا تین
 قحهلوا یناک هن تل ودزا زونه تان | ویحو هع نالوا هدکلک یب ردنب و

 یصجوایمرکب كن اع بش یس هنس (۲۰۳ )ویشا ندنخیدلوا هدیسر هندبنرحا
 کب یکیارپ تن اجشرکب هدانناوب بولبرپ ورارق هنسلروبلاص هریاچ رات نوک |

 ۱ درط نیادنعارکاسع ناسنل و هدنرزوا شاب هفست نده دنلو |لاسرا هدان ردق

 نیبعت هسفلغوبشاب قبلا بولوا ممصمیپنز ودرارپ هدسیکوکری هډ ننی دیو |
 ۱ هاکرد هے دقا ندنفیدعل وب یساسنمر ندارز و هدنوپانهیودرا هرزواقعوا

 ۱ نهی | ته یودرا هليا قلت ۱ ازیمریم هبیسه)بهع نکیآ ندنزلیشاب ۴ رب وب للام

 | زاما هنن اج کوکر ب كن اشا ین طصم شکباک نالوا شار وی ھبج ون ی تلی تاو |
 | هنتر رکسع قاکر اد قم هثبعم مصتلاب یسلوا غ وشاب هرکاسع قجباوا

 | صالسقو لار اکو شرکبهاک الی دیت مرک | راد رس هدانا یقیدنلوا ترشابم |
 .یدبا هرزوا راذکو تشک ی رافرط

 جو



 IA O ی ی ی ی ی راک با

Feeهک ۳4۱  

 دا هام هد دودننح سآر دیس هی زک اع تابفرط هد شو ۱

 یدیشلکبلاع ول هیسور هن | :

 هنا 2 بويع زوئکروتف هلهحو را هنري عو مارع نازف خوشا حا

 مو هوا وصرا رک هن رزوا یساعود ا كزمشو ا: عا تساغودآ

 هعسل ندكدتيار ساو طاصم ی هبسسور هعطق چ وا یرکب كردیا | ۱

 بی رات جاس ىلا رو هنر وسرد یی رک اسع یراوسو ةدانیردق كہ 3 ۱
 سکعنم هغروسزب وه ناتو وب بودیا رازقتسا هلباجارخا هعفوم

 هوفر لح هنیرق هلغلوا بجوم یشهدو شالت لاهالا نیب قو ملا ۱
 یرادقم یصن هدکدنبا مانیق هکشج بودیا لاسرا رکسع هدب نک ك یب زکس |

 یدشلوا فات |

 دوحوم هدد نیغه سهقود ( ابن امردوس )نالوایشادنرف كسنلارف جوسا جا |

 كو كنولسجوسا بک ندنراهنیفس نیقرفرفاو و قاق مزق ىلا یرکیآ
 هندصقراسخ لاصیا هتسحاعود هبسور نالوا

 رکح ت وطهراب تردشعلاهدهار ئاننا تولوا تچ رع EY هذرطلوا | ۱

 توطهراپ ترد: شعر هغ شب نادنفیدلوا راتفرک هتبدب ول هیسو ر یرلنک هع طقرب ۱

 قارحا نوجماقماسلاق هنشد هلکعود هر هرق جد یرلک هعطقر رکید کا 1
 ۱ هنانانل وت هدنس هرادارب ز كلارف رکو موف ع یاخود رک« ا نيغملوا|

 ندنغیدلوار ون هنصح بو رک دنا ین ایل كنولوفسم هر ورضلا بسح اود |

 لوا لوا هد ةسنا شلیامایق هبهرصاخ توک. هنن عا نال یساتودوقسملاحرد |

 نیک تجز الوطن ند هرخذ قرەليپا را ەہاط ےک هتنفرطیکیا كاملا

 ید هدبصو صحت ون نکیآندهمزالق قوا منم یتورخ كن ساغودجوسا نالوا |

 هدیآ ارحا هرز وا هجو لال قییطلو رصح ب تاتا دردی تافخ لو هی

 نوعا قار وق ند هع کلم ییددلواراحود ولحوسا هدلاراوب . یدیاراشم |

 یتسیکش  آیرلکدلبا بیرت هل هن کنول هرملکنا مان (تعسا ) نانلوپ هدنر نود |
 لر دیا تروشمهدنرانیب یتروص قمراقبج ی رلاعود ندارو بودیروت هبورلبا |
 هتسیک شفآ هدهسپاراشعا تکر حو ورخ ندنایل هرزوالاونعوب هداوه دحاسمرب| ۱

 ندنکیدعبا تباصا یرارض هی ولوقتف نیکی ربو شن آ مدقم ند دوعوم تقو ||

 لا نیتفرف هعلعف ج واو شلوا راجع یر هب هعطق جاق ر كب ودنک هغ ۰

 رد منم وا اوو ی اات قفوا هد از ۳
 و

 مپ منو



Feteروم )1.  
 پپپ

 مایهاو ی نخ ندنیفرط هنیداد رسا هدهطاصم تقو هسدارولوا رالج

 راردبا دهعد نیتففتم نیتلود یصوصخ قوا مات أ

 نیتلود نج هلنوط رمتعمویع رم داوە لاب نانلوادهعت هدالاب (عبار طر )

 ندا اح هلا ناما هرزوا لود 4 هعدق تادا روس همزال یمرح یرلم)لکق دص

 | هطوایخد هوا نکعو هدیا حلا یراهمانقبدصت ك هدهاعموشاو ر ونلوادیک ان
 هنلوا هلدام هدنداعس هاش

 ند هیاعتلود فرط هکر زب نوعا یدک ات یس هیاقو لطو رش و شا ( هتان )
 یی هروک ذم هده اعم هس هم زال رم هلماک تصخر و تیر ومأم زراصخ مع
 بودیا میلسن ۾ هلا یوم حلبا هلرب رهغو اضما هلبا مر همو مسا یدنکح

 ندنفرط ههساضتفم ی در رک تصحر ید ندفرط هيلا یوم 2 ما

 هدهاعهعوشا یدلوا اطعا هد رعدی تروصر نیع هرابعلا یکدرفیضم و روهع

 هر ون نره هد لح مان زوغکب هدنزاغون نکد هر بد رق داف نیش تاک را

 كن مرکلا لاوش ىس هنس چوا زویکیا كب كن هيلا یلااهبحاصلع

 رده و شچ درک م شا
 نطصم للملا كل ایم دعسلا . ىلعالا كلا ةب اع لان دا لسعسلا

 یفرصتمو هايس رحم زاغو ظوفاح رکسعت یصاعلاهداریدیج یطصم

 یضالاللادبع یتالا كلا نم دجسلا دمع لیعالا كللا قیفوس ثشالا

 ۱ یلوط انا رک سعب باقر دو نی ی اف

 ۱ اه اس الاخ نوایه

 + ی ابراحم هیسور هلبا حب وسا #۴

 كو هینورو جوسا هدکدتبا لولحیرا لوا یس هنس (۱۲۰۳ ) وبشا

 ا ورز کنار تفت ولت دشنرذق ی مام Bp هرق

 راشعا تقرافم 2و دکب نی نمسقلوا راسخ

 نالوار وهظلالعح هدنوح بوسک ی لون لكنساعود هسو ر لارا حوسایسنرپا

 نوک ج اقرب هلکعا تلفع هدبصوصخ وب نکیا نکع قلوا نوصم ندنیصم

 یراغود هما نالوا ترابعندر هپ ول اشو یربدکح كنیفرطهدنر وره
 یکیکیدلبا تعفاوم هن فرط هبسو ر راک زاسانراک زو ر هدقدلوالباقمهرکیدکب

 2 هدلالخوب 3 ۲



Sf CA 4 

 | كي یرکب هلا وک دلا ها طفا مش هدتلود خوسا هلعالود ( ل وا ط ر |
 | هد هيلع هناتسا روک ذم غلبفو ردیا دهغت یضطوص > كلا دادما هلا دفا هسک |
 دنس ىش کر هلن و هزز وا هنحو یت یرک ذ هوا ج وسا میم |

 ها هتک لد شکر ا هنس رھن هدنساننآ هرراشو كنج دلرارابتعا ندنح رات |

 | .ندنس هنش (یداقخدا كاوا اضخ دا قح هاف یا هر رانا ماتخ دعن و هل رو | ۱

 هدو رظ هنس نوا هلزب میس روا هل هب هنس ره قرلوارابتعا

 ۱ هتک ییازک د لارا كج (EE هنس رهبهدنس انا هبراحو نحو هكواادا

 | ندننوک ی ساشا كن هدهاعنوشا هکروتلوا دهه هرزوا هجو و راد هب هعقا

 || هعفا هک ویشب قزهلوا نیش هیلعتلود اب وس هیمنس کلا ناتلوا رابتعا
 هسک زوب شب یا ترد ره هعفا کز وشف كبي نالاق قانو هیلنا اطعا
 | كنج هرکصندهنس یکلواوشاو ̀ هوا !دا كدەب هنس ماتخ هرژوا قلوا
 | هدنماتخ ها واره ها هتسک لب ینا یون رادقلا فلاس هدننات ۱
 ا ۱ هنلوا اطعا هسکز ف رشب ۱

 ا هوا O لوا نده لعتلود اد رفنم با وغسم لود حوسا ( یات طرشر)

 | هب هیلعلودو هبعا ملص ادر نم هلباولوق سلوا ندشاودحوسا هیلعالود كاذگو
 | هبدلاصمیلود جوسا هلرب یغیدناوا م دقت یتاداریا هل اضم ندنفرطولوقسم
 ۱ ولمس هدنروصولو هنلوا دارا ه ولوهیم ند فرط هیلدتلود یسلوالخاد

 | هد تعط كا ترشابم هنس هرک اذم هلا صم هبا ولوقسع یدیارق ج وسا |
 | ند هسیلعتلود بناجییپدلوا داوا ها صم ندش ارت وکر طط هلعتاود |

 | جوساهدیاب وب هکیدلاق هناوارابخا هنسپسلبا ج وسا عقم هدنداعس دناتسا لاحرد |
 ۱ ليهبلعتلود نیکد هيڪ دیا مک اجرا ندنفرط, لارق

 | ندنفرطولوفسمرک او هبلوا مطقو رب ان دن اعسپ یس هی اص رک اذم | ۱
 | لخاد هب هية اضم هلعتلود تلذک هسنار ونلوا صدا هلود حوسا ادتا |

 | یند هیلعتاود هدنروصوب و ناو دارا ةیولوقسم ندنفرطیلود ج وسا یسلوا |
 0 ولوفتسم هنلود ج ونس امد نع كعا ڭىن هرک اذم هطاصم هلباولوقسم

 4 ه.لعتلودلاجرد ند فرط لود جوس | یییدنلوا دارا الامم ندنان اج

 ا دنا ےک و انان لدی ےل دهم هوما لکل ا ابات ویو هزار اا |
 هنلوا تاعام
 نکی ندب نم د هرکص ند را ىا خاس وا (تلاندنرش)



UK Feeاچ رک  
e . amaraي  

 تولواراتتست ةا ارق چ وسا موق یه دش هل فعلوا هلداش ل سنت چ قتناو

 شلزاو هد یدنلوارادتیا ةرا طقفا هتنفرظ موش وات لوا ید ةر هد زه غلام

 | رد شاش )اک | یییدلوا شع هدیاقیفص هرزوآ قیال قیغیک ید ی دنفا مصاع هلغلوا
 یا نویم هوا نفرت هراس فید وام یارف حوسسالتضاطا
 ۳ ی مخ یهود تو میس اوت کد

 نلو دخان یزاغ وب کد EEE تیپ اف نابت

 لی وطاناو یدنوا طض هد ۳ یدتهج ندنرولهاپ لدامورو اتتشاپ قطصم |

 هب دلاکم یدفا دشار لیکو شدرو یدشفا هللا دابق قخرات ات ندنراول هیاپ

 هدز وقکب هلبا (ماتسسندیه هد ناژ راد هژ ) یسیچلبا چ وتا قره و ارومأم
 یس هیوتمع هنسس (۱۷۸۹ )و یغّوکس نوا كعنلاوش ىع هتس.(۲:۳)وشا
 ۱ یش هما_تهدصت تونلوا هلدابمو اقا یدنسقافتا شوک یی چرب نوا كنب زو

 # دنن تروض #
 aA AYET ی ھ یلود ج وسا هلا هلعءلود ور رند هرمشک نت

 جوا یالاذو كي دیتا زا امحاص لع هبوبن ترس هما لا

 ناسرد هلی وقسم نشا ھم یس هدهاعمقاعاو ی ی اسود ناتلوا 8 هلی هنش

 لر ورم صوضخ هلل وا رشم املاراشم نیو د هد هب راحو كنح وش نالوا

 قوا تکرح یافت الاب هرژواهخو یجب هوار ات رکراک هد[ یوزر هرز وارخ
 هيل عتود نوری و رارف املا زام نی لود هعفدوت هنتس هرکاذم هیعلاب كتاسا
 هد ه زا حوبشا کلان یت آ هجو رب هود جوسا هرزوا هحو یییدلوا هداد اصر
 و ءانب هتنعیدلوا رد هطبار نمتنلودلات یصوصخ ڭغا تن اعا آلام

 نوجا یوا لاصیا همالقت نخ جرد هدانول یخ ر هبوب قفاوم هت ضم
 نالوا هد رب ز كما لا تاادع ةيفتس تنطلسو ماودلا یدیا ده بلعتود کز

 | صحت هروک دم صوص و ر اخ یس 4 ل> ن تنا شریک مک ملا فا

 ا نیش رط لود حج وتا دلتا ر عضو ةه دهاعم وشا تولوا

 ةنفاوعا روس ماتتتزبدیههدراد هر ز وار نالوا یصح نمو سچا قم هدهیلع

GEHط  SGیهاشنآ كششود یا هرز وا طو رتش  

  كدلبا دفع



 ےک نر هک یورو اے٦ ١ دا

 حس و تم

 یادم رد وک ترارب یک ید ند هل جلود ف رط ندننکیدلک تارب ین
 1 یدم»

 سیو

 حب وسا ندنفیدل وا دبلاخ ند داسف ,ياقلا هنت ام ج وسا یس هدع راح هوو ۱

 نکا ظتتمو تدر هتبصرف تفو روهظو طاطا رسکش هوج ول: یلارق

 ةا اتضرف اود اور و كردن وک اعود هتف طلا نی هناعا يا د هرلکنا ۱

 ید ند فرط راب دلتا میل و صبح هلن 4 ۶ انوک دیهاوم والثم كمر و ۱

HE CAV. Fite 
 طه تند

 عن یاد هنکخ هک علباو رارد هرز وا كم ردنوک یی حلبا هب هیلعتلود هک بوج

 فرطقرهاوا باوج ڈرا رب حول تن دلوا شی ران ها ناسر همان
 قح هوا بحوم ب و بلج كولهل هدغاکق > هنلوا رب ند هادا

 دا ایا لاوقا لبخ نداد کوب بوبدرولوا حرد روت دن ظاقلا

 ا لوا RENE 2 كلر

 ر دشلیا مالک عطف هلبا نایب نکج هیم هدیا راظتا هغقوت دعبافو یغیدلوا
 هکر ید هدنقایس نابب یت رشا بم تیفیک هکنجوپ كنلارق ج وسسا خروم مان اتق

 نوعا طنلست هرز ز وا ةیسو د یهیلار اشم لارف هد روه طظ یراددص نویامه ر فس

 یس جایا میقم هدنداعس هناتسا سو بشر نالوا هنر زوآ هیسو ر حوس رح لارو
 همطقر یوتخقاعنا طور هرس قعلوا هناعا هتسودنک الامو ۳۹ هلبتف رعم

 یراکدید شادروع ام دم هسا هیلعتلود تودنآ اعدتسا نمط كن همان دهع

 نوت داب نس هلماک تا بلغ ندبا تعس هنی رزواولوتسم كنلارف حوساروهشم
 ینغی دلو اند هنسح ربات یلافشاو .باعنا ندنن اح لوا كنعمد هعفدوب ورک دو
 | دنس دقع هل.طرش كا اطها هسقا رادعلامولعم ءانب هتکیدلبا ركغنو هعلاطم
 ريلسلو ادا نیش هجو رب یب رادقمرب كل ناناوا هلواقم یحو تیخر هقافنا
 ربغ نم بویلوا تحس نبرد یالکوب هد هسیا شایارب صضوبد یدلیآ تمه
 نامن هدالنار و: یفسد رک قلوا ندنداوحو را خا یبدلا ندسحراخ قیفح
 كق ا فتا دنس ندنکیدم هلی ریو هعقارب هب ولج وسا د هاو هل هجو ربکیدتا
 یساطعا هسک كب یکیا نیشن هجو ر هدناخدیج دهع رخ اواو یخی دم هنلوااضما

 9 د)_ذلوا ضارعاو ح رج ندنفرط نوباس,هیودرا نکیشلوا رکرارق
 ردحرصم هدن را هطبضم هلاکم دم هلبرب و ید كم وفرح

 3 نوا طفت هجوزب ها رو حوسا ندهیلعتلود قرط هل ہرا صاع كلذک

 | مظتتیدنس قافنا هرز وا هم ولعم طو رش هلبطرش كل ربو هجا هسبک |



orf A1 البوم 

 امار ونآوا ارجایرل وا قفاومه لود جازم ندهروک ذمربادت مقاولا قو

 ارز زالوا نکع نادنج هر وکه نجا: ار ره رکبیع مچ یمار جا هنا صامت ۱

 ها دعا هجا وم ب ویلوا عمو بن يه یک یرکسصعااپ وروا یر کاسع هلعتلود أ

 ا و موج نامش ی ا

 و ا ار اضتفا تاقازاردورود هدلحر ید | ۱

 ماد سا رکسع كارو كښ یل ټو دان ور وا هلتهح وب ر دیا نوکب لالتخا | ۱

 رکسع كب يللا نوحا قلوا لهس یسورادا هبل تلو د ہد تیل صم ی راكدتا |
 ر دشمرپ و با اوج و ذردیااضتفا كاما دهسا | 1

 هلع تلودر e e عمو بد هدنس هعطق اب ور وا هلتفو |

 هي ییلیا اعسر كن دنفا دش ار یغیدلوا رابع ندب اشک سهو رک اطرنس دایهناو | نسمماظنرغیص هحووا هلا كنههلعتلود رک اسعیدعم نکیا ترابع ندنرک اع
 (لاوحالاو لوطا لوحناصس) ردندن الاح قح هوا فس اتو بعت یسلتاناب
 ضیرعت كرديا مالک لقن هنس هدام قافتاو هعفا یسیلیا ح وسا هرکص ندنوب

 نکشغا ترشابسم هکنج یلارق ج وسا هلیز وسرپ ك هیلعتلود ه دنقایس اضاقنو
 بودیا دارباوقوس قرهلیقا بونا نج هددعلوا هلعو ءاشا ندهلعلود فرط

 سگ طدفو ی حب دعا رب سیلک ی سەدام حب وسا كي هبلعلود د ید قا دشار | 1

 واج وما ی اوا یو اتتا تب ایوب یری ورم انس |
 دارا هدرا دعا ماقم هلا در ازاونلد تامدعم كح هل لوا من ییسبایعیچ .ندلا

 هز وس لر هید جه دیا هدافا یتد هدام یکنارب موق رح یل « کت دک دنا ۲

 ج وسا هلع تلود ردهدنناسل كفلخ ییداو > ها صد و هکمادام بوب الْساب ۱

 نالوا یهاوخرخ كټ هيلع تلود بوبمهدیا تحار رانهذ هکد مروت یتسهدام |
 فرط سد هل وسم كولا بسور و ردر اکشآ کح هلکروتف هر تود |
 هنر هدام هل داشاوب كنولاسورپ اریز . ردسزال قوا هدعابسم ندهیلغتلود |

 هی هيلع تلود یسربآ ندولوفسم ییولهل نع ر دشا كلوب كپ یسمری و ماظن |
 ها یرا_.غبلأتو بلج وا عل ید ند هيل هنود فرط .ردشلوا عفان تیاغب |
 تارب مش هلیحرد تار بعت كج 4س هلوا پلق توق ثعاب هیولهل  ردندروما |
 | دشار هلکعد ید رولوا بحوم ی رار فن ند هیسور اهد تاقرب زن س :

 | هبیلتود ندنفرط ولهل دهب هب ید نکل رد#بوب درک یساروب يدیدبفا ۱



 | ا یه ز دامن ااو تن
 ا خزرخ یفیدلوا ولرخ هم دروح یدنک هیلعتاود لضاحلا

 ید لاسو تلخ هدیاغباتنا ی یناهنربار لبا مک یتیم هلص قیاس لاوتعر
 یدشلوار و ۳ رخ کا ج لم بويه ندلا ۱

 دیک اب ها دیلهالود ( سون ود وزات و ) ن دنفرظ ی لود هل ءداسناوب وا
 واد هتفندلوا هززوا لاک ھت داد هتشرد توالوا نیت ی ابا ننی ش تالاا

 ناسلوت هدنکارتط ناتسها زولهل |تقاقتم ااا دار دابا تارب رح

 یزلقدلوا ش را جارخ او درط هر نددودخ ایج ی رک اس هند ق

 یاش ندنن یخ تكفزوژ یزاساح هک ن دنتله مد ثفنربار هلرابخا

 هب هناب و ییعف ه2 یردار نالوا یسهقوذ هل افت وظ قر هوا اغوز قرونض شا

 صوصخح هشادناخ ا رشا ة دف داژا تّوف فزو و یون شعارا توعد

 نال تا لافما ههبلاراشم ةقود ارا ی ولنا ن دل وطارعا كل اغ نالوا |
 1 ردلکمزال لوا هبق ع رام ه*دنتاب رلکسره قلروطاریا لتها ناجا

 کج هسود هثخهدارا قلا تص یکدلد هلا خادم لارف اتسورپ ةا

 فمض هتب د اسا رتهاظا وقف کلر هو ر هلتر وضو نیفْنا ین اودا

 دة با شلوار طاخ تیاست دا یتزدبما یسلاقاهن هدراز راک نادیم كلك
 ندنسیکناخج ونا توک نیفهلوا غانشا یلیف ةن هل اص م وقدم کولجوسا
 وتتسم كل ەنلعالۆد ید راول وسا ی کت يدلك مزال ینو مالسعتسا

 ندنرلقدلوا ا هش دنا هلر عا و دو هود طا تم هلی ا

 و شا هلکْعسا تناقالم لا ق دقا فشار هز زوا مالک ا لاح تعیّهح

 سلخ دفع تاقاللاب ینوکرآزاپ یه وا نوا كفن مش نات فقر ید (۰ 9

eS Eنیر رب نیفرط ھا یی دلوا  | 

 4 >ولشاب كارو خ وسا کلو هدانا ی راکدلبا دیش عقد تلزدیا نيات

 0 هوا ترامع ن درا ظا یش همان تب زفت تل هاو غو تست

 أ ارجا است عبادت رخت هد هال یعئدلواش 1 غدعتام دقه یحقسلیا جووضا

 | ند فرط لب یعلیازونم دغاک ی دفا ررر هدکدشا لاو د ی كلوا

 ۱ قد کلر دوکهنظخار دم دنن اعز موخ ع راک دنوادخ دانا ینیدناوا مدت
 قفاوف ةي IE جار ند موقع ر دادن واک یخ د یربخ وضو اروم

 ۱ ۳ ر ریتم دتا د اق وید رودواارجا نیم یرلوا



 Ea هورهدقب E جهش یدیا ب ردنا لسم ۳ 5 ی تاکیاو 1

 تبشخو فو "یداپ هول هی یس ههظع ت العجن نالوب حوقو هفرطور
 شمرب ورارق هدنرلس هنسذکتافم ناتسهل كن ولهبسور هلباایسورپ «دانبا ینیداوا

 بویلاف یاراوربص نوش نوش كولو چک كجدیار ابا ید ینر لقد لوا
 كز هنوط هنیتق ه دنکی دلک هن زکں م ها برج ن العا هی رز وا هسور

 ءوسرپ هلیب هدنمح نادغپ و ق القا نوروط هلب وش التساو طبض ېچ رافرطو رپ
 هدرکدهرف هل بس هد ام عرف ج ورشی هجو رب در یطرع بولو ا یدصف

 تانیمأت هی وله هي ښی یودیا تر ابع ندنبمو مخی تراب ِتبسب ر
 یسودنک هدنس هع اقم هل هبنردآ ی قددصت یراصوصخو و اط ءا هب وه

 یدیشمرب ویشکد یس هقیبل و هک لاحرد هلککا اینا نکح هدیا راد هصج ید

 ناتسهل یرا ودرا هیسور ندا تدوج ند همای دودجم هرکس ند هب راحو و

 یناتسهل هږا باو هدنکیدتبا موه راول هچک ید ندفرطرب بویر وپ هنیرزوا
 هدا ینیدنلوا تاکسا با هبسانم هصحرپ یلود ابسورپ نایلوپ هینیاهدا هباج

 تنسبجلیا هسن ارف ارظن هی هلبغتسمو هیض املاوچا هتئیا ر دکرک هینلوا رکذ

 يراټر فج هاج ون هاش داپ هدهسپارهاظ یو دیا قفاومهنلاح كنقولوا ی ربرقنو
 هل سلوا هرز وا پب انجا ندکعشرک دننبهگ دن اص 4 هعفد ح و رشم هحورپ

 شلبا مازتملا یتماود كيرح هسنپ هلیا لج هغبوختو دپ دهن ییرب رغوب تنیجلبا |
 هدننومما ېدقت درب رفت هعطقرب هینر ورم هتفهرب یسبچلیا هسنارف طقفو |
 هنس هط اصموهسم یب هبلعنلود هدیکیدنیا ضع یتسهلاصم هچتووقسم هجمدقا |
 یاوج هسعفدوپ مدیشمزاب نس هل ام ادرفنم كت هچک ندید بم هوب لام |

 هلهجو یکیدلیا دارا امدقم طعف شمل وا یار هب هطاصم ادرفنمول میم یدک |
 روبلسا یتسلوا ساما قلاق « دنا دب نیفرط كلاب نالوا هد دب نیفرط هن ۱
 خد هرکوب یک یکیدمزیسوکت دع الم امدقم ندنب هل اصم هم هلمتلود |

 یفیدلوا هد اماو ضاح هپ هلاکیو تاق الم هلبا یدنفا سدر هب يا نچ بانتجا

 هن سو دنکم دقا نارب هسیا ۰ درک ح هن یب از نالوا هدیابوپ کب هیلعتاود هلی انا |

 ءب اغ هدقدنلوا ضرع هوبابه پاکر تیغیک هلک ام دتا نسل روپ هدافآ |
 هه ام هی رکاب هرزوا قعاوا ماه چ اندو هلبا لیلمت ېپ هپ رغس ۱

 هيعمل اب یدنفا ه داز يدبچو یدنفا سپر !رخومق ره وا لص اج نوب امه ليم |
 | هب هہاس تیر هرات اترشا بم هی هبلاکیو تاق الم هلیسیلیا دنساره ۱

 Fere = 5 ج هوس ج



 ++ ۸ ال دم

 یزبنعسلو خخ كالق عقاو + دب رفو ی زا با کش ورق ور و
 باا کرادت ہر خد هب هه السا رک اه هدتکلع تاتو ةا ارخ یک عرقو ۱

 دنبدرولهبسور هحفدلوا طبضاب رح ند هیلعتاود فرط یس هرب زج عرق ردیا
 یبهیلعتلود یلارق ایسورپ وردل ابخ صح هسزدیا ل وعام هبلعلود ويد رولوار وج
 نتصمورنکو هنس وژرا یدادتما لرغس درح هس ردنا طیلغت هلا دما وب

 نکل ردینسودر اعشنقادص کز هبلعلود قلو د چ وسا هحرک ردینبم هنگ ورت
 یرفش نالوا هلبا هیسور یسان ندقم الوا سرس هنلاصحسا کت هیرقرس تانسا

 لاوحا تروص نالوا عقاو هعفقدوب هدهموقع تلودزملوا منم یی هدلغو رفط
a> 0دعا قحا د 3 ل الفتسا یرالارف  EET, 

 ۳۳م :

 ا ریو EE رر ت توشوا ضولخو قدص ات چ وسا

 | یمادوسو ضرعیرضندک عاج ورت ; یتشیایدنک هل زور رتن كني روهج هل
 ز ذخا قره وا ققاوم هشفانم كن هلع تلود هح و رشم ت اط > الم ردق و ۱

 | کودیا او حصا هجو ققلواهلاوح « دوعسم تقورپ هقشب یصوصخ ماقتن |
 كنسعلیا هنسنارف ردم هن ایعاد ل ومأم قلوا رهاط ه دن ران رادناهح دزن

 ۱ یدلوا ماع هداروب یرب رعن
 عرف یراولهتسور ه دنتس هل اکم کب یدندقا قازرلادنع هدعیاسس رق

 نکا دعو هسقا هسیک كلن شخلا نوجما كمر وک ندسهبعاد قبس رس
 ید: یه اضم داوه نالوا شل هتف تویلوا ع راق ند امداوب واهسور
 تقولواو ندنزاک دلنادر اتلع رودص « دنداعسرد هلن یس هدام عرقوب هبشا

 تنضم شاسا تس دام م رو نکیآ قفاوم ید رییصع هبسو ر هلان ضم

 هجراسنیق تباهنو شعلوا ترش ابم هب هنر اح رارکت ندنراقدنوا شایا ذاختا
 لنا هنا ول یش هر اح هی سور ر ارب هلا ر اغ داوم دنس هلام

 ینیدشا ضوا هد را هج رد هن نوجا یسالیئساو بصغ كع رق هرکصذد_قدلوا
 هي هلک سارپ هدزکد هرق هنسیا لاح هن ره ردنبمو طوسم هديت نو ل وا دلج
 دل زکد هرف ه دب وشارب هدع رق ول هیسو ر نکود رلناق هوب نوعا قلوا فرصتم

 هتیقلاق یمرب ویدیا در هج هلی وشین وب نکیشلوا كلام هنبراناجل لزوک هل
 ین هریدلا نیز و کس یغلراک ادف هنوکره«دلوپ وب قرهل وا ضح لایخ

 عانقا هبا عف انم ضعب ندنفررط ناتسهل هسیا یول سو رب بولوا یعیبط یا ||

۱ 
3 
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 | وردد هتوا كنتلود هسنارف ه دق دنلوا هد افا هز مدنفا ولتکوش "یکیدلباطسوب
 | هطسوت هعفد وب و ردم ولعم ینپداوا راکتقادنصو ه اوخریخ هم هسیلعتلود
 ۱ یدادسا عرف ه دطس ون وب نکبل رد دی ات یتفادص ید یسلوارکشهاوخ

 | رخ یکی 2۱ ضرف كيتلود هشنا ارد هدلاح ینیدس وا دونهشم هرثرب یک

 | هجهلب وب هب یعلیا ندمنویابه فرط ر ولوا شلوا لصاع هد افهن ندقلهاوخ
 | ناج ر كعب دردن اوج اکوب كکب یچلیارلشمروت ناخرف ویدرسهیلب وس
 باوخ یسادرف یدیشتیک وید هروتک یباوج بودیا هد افا هکب یسلیا موق رم

 لاوس هش رایعاد و ندیراتداعس 2 هجوم یرادن اهح نوبامه نما

 او ی ر ا ا RARER لر هیلعناود

 تر وص ك ینولوا همه و زرا هنصوصح یقالغاو ع ادد هب هو رګ كلاب

 تردق هن دن قرص هلا ه راحت دید نول وصح هسناوا نانا ومرس یی اکما

 قیوشتو باغرى هل ءتو د هل واو هدا ز ندنلودره قلود هسنارف هکعا
 ا هب وغ نه ههل هالقموت ا رغد هراس ل یخ نکا زدق و ههش ه دنگح هدأ

 7 نس ودنک یش هرج عرفولهبسور 7 لومأم ما منو

 ۳۳ ا < 0

 نفتسم يک هديا مفد یتتکرح هنوکره هل هجو وږ و اضراو تاکسا یبیلاراشم
 هلآ رسل و محف درحم ید ادرتسا كنس هر رج عرف كلذ یلعء اب |AS J ی

 یچیارحا كم السا رک اسع هکنوح رد صاب لوصخل ا عم دنیا وت ۋا

 ندنغیدلوا ظوفح ها هب اط یکحتو رکسع رفاو يدش لحاوس نالوا لباق

 هیسو زالاح تا هحوخو یسهطا نز هرن و یسهعلف یزوا ار زرولک مزال یب رخت
 یاتود رد اراک و تک هدر لوایس عود همسو ر یسان ندعوا هدندب

 ییوایه یاعوددوخاو رولس هديا تعلاع هنلوخد هش راناهم عرق لوبامه

 هسا لاح هره زا !وا عنام هناوخد هران امل روک ذم هر دصف قارحاو همصاح

 ردهمزال 4 همدقم یسلو ترصنو زوفه رژ وا یساعود هبسور لزوبامه یاعود

 هبسلوا ریذلوص> یجارخا هب هرق كن هبمالسا رک ًاتسه بولوا رسم ترضنوب

 ٭ د

 | هکیدیاوب ینوعصم هرب رقت یکید زوتک ی یدنفا سیر ندنفرط یسېیلبا قرهلوا



 یر متر جرج دن داش پا و "ِ
 كل ریو باوج هنوکه ب هنیربره هلن رای لوا ه دسنیلط پاوج لر ا

 هعفاو رکبع كيودر انابلا يکو دپا نددهمزال یس هرواشم هلیفارطا هسیاپسانم ۱1

 نویابس# یودرا رک ديلا ف اس راد هم تا هع اضم نالوا هجهراسو هبخذو ۱

 نسج كن هيريخ هطاصهرپ بواراقپچ نبلا هلاکم ةتشر رسو یس هطبضم ||
 ياضتعم یسارجا كەن |مکح تاکرج نالک مزال هدب صحا یک هلوصح هلروص ||

 تئارق يرک ا راد س تاریک نالوا دراو هداناو راد هنکودیا ندل احو تفو

 كن اکرا نویابه يودرزا هدقدنلوا نایمرد ید یس هدام رص هلاکم ق ق رەوا

 يترا هب هلص هلاکم هلسیسلیا هسیدارف كنب دنفا دیشار هرزوا أر

 نادیتساو ضرع هنرابرضح ناب ناطاس تیفک هدوسیا شکلوا پیش

 هلفوخ ندنن اسل تسان ماوع نوعب و ی رکسیع نالوا یرادفرط پرح هدقدناوا

 هلیسُعِا بانتجا ندنبسب هلاعم هل امد بعفد یراترمح ناخ مجلس ناطلس

 باوج بولک ین اچ رت هیسنارف طقف نوسروط بج هج اصم تالیده هله
 هدارا وید نوساریو باوخ هن اکزان لهجو ىج همد ل وقو در دکدتیا

 رارق هنسیهاوا هرادا هن ایپکح للفرطره ید بت دمرب یشان ندنکیدنیا
 یدیشلر و
 كنسجلیا هبسو ر ه دن ارپ نالوا دراو ندنفرط مرک ارادرسهداننا لوا طقف
 نکیشعلوا امدتسا ندنرلف رط هراس لود تامق دل اب كد هپ يدع“ لیس ةا

 .ندقرطرب هذه ةلاحلا یدیشعلوا ف قوت كر هل ربو باوج واردررب هبذ رب ره

 طقفو یتج هل وا قفاوم هلاحو تفو یلپبس ه لخت نب رسوب عوقو اعدنسا
 هدنداعسرد هلتهج ینجهلوا بج وم للاقو لبق رک ابعلانیب یلاصبا هدودح ار
 اعا ارب قر وا یت یارک او ازعا مزاولو ماست ہنسی اب هسارف

 یییبسكموق رح ئچلبا هلغمروپ هدعاسم ید لس ناطلس بونلوا اجاو ضرع
 هب هتبسد رت باک ر الاب هنس هتیفس كنو هر ود هعطدرب رپ ارب هلیس .هعبب قرهنلوا هبل

 ردشل تسوک هبنعض بع انسمرپ هنبيما هلاصم هلخاوا لاسرا |
 لاوس یی هدام بولک هب ېد فا سیر ین ارت هسنارف م دنشب نوا ا
 ندنتقادصو ندنخلها وخربخ كب يچلبا هلتر دابم هباوج يدنفا سیئر هدک دا

 ضر ما هجروب تکی یج "اف دا بیضه هل بصی ی دیلناود نح ||

| 



 9 e 0 فوح یر وشا ندا هپ دبطص نروص ۱
 ی هبیلعتلود یرب ره قر هلو ا هد بل اطم يب هعقا نالوا دوعوم ند هلعتلود

 ها یلصا ضرغ ندنداشک ءلرفسوب تولو* ه دکیکچ دن رلما رم یددنک ۱

 هفرط نرپ و دیما نزح هنر وص وب نیم هنخیدلوا يس هلتسم يص الها كچ رق |
 بوتلو ل باغ هنفرط ج وساو ایسورپ هدداصسرد ندنییدلوا لئامرانهد عبطلاپ

 لاونمرب تح ردا مال ی رج م اود ید یرلنرضح ناخ لس ناطلس

 ناسرد یس هدام هل اصم هدنروشم سلح نالوا د قعنم هدن و پامه روضح قباس ||
 يدشيمام هنلوا

 ماود كيرح یشا ندشلنانبرپ كنودرا هيا یناکرا نوبامه یودرا |
 هد ودرا هد قا ندنوبابه سولج ب اس لاونمر هلپا فوځ ندنرارقساو
 بیعصتوح رج هلهوحو یی را هدام ج وساو ایسو رپ هدن روشم سلح نالوا دفع

 تردام ۾ هلاکم هلیسیحایا هسنارف كندا دشار لیکو سیر هدنداعسردو ||

 ندنویایه سولج ی را هطیضم یرلقدسلوا شعا میظنت هلثع ن دنن اصن
 ليي هشرابرضح ناخ ملس ناطاس قرهلوا لصاو هی داعسرد هجهرکص ۱

 تدش كعد رغس هکیدلاق کد انشا ندرفسروهط ام دغم هدقدنلوا ج دقتو ۱

 نکل مولمهب هلج ینیدسلوا«ریخذو هچقا یسباکرادم لکد كد افص کمد |
 كلبا هدع اسم هسرد هل نشدزالوا قمرووا بورولج ویدراو تلف هدرانوب |

 یتسایلوخ لام عجو تحار نیزک هسسا باوج ندنب رک | زاعشفابهتلودو ند ۱
 لصاحند هر ەز رخ بولک هب هرارب زکه لج مزال دامنا ندن یر نیس مدمروف ۱

 زس هيل وس نسی عوط یک نکنید بوبلیا هظحالم رونلوا فص هپ هرورولوا |
 هيا شاپ ماسفمافویدردم هن اه ابش بول طم ند زس یس هل ج كراصوصحو ۱

 یفر كلاظمندنغیدلوا شمروی ل اسراو رادصا نوپامه طخ هعطقر اباطخ ۱

 یسهفاصا ندیکب "ار وط هیافکر ادقم نویس هظفاحم ما كنلح اوس زد هرقو |

 یس هببعتو عضو « ال ندیا تاجا هل عج و بلح كركسع هیافک رادقمو |

 هل ریدن کوب ندنغیدلوا مولعم هسپا یل اح ت نی رخ بولوا جاتح هپ قا یلک |
 ناطلسو یفد كنس هعباضمهرخذ نالوا هدنوبابه يودراو هدلوپن اتسا رار

 هل لوا هدنس هدارا لقن هن ارس اشاد واد رل الخوب ی راترمضح ناخ مجلس ۱

 كن هراس باساو راخذو رک اسعو ندننادقف كن هچقا لردیا ببسنت سا

 نوجا یسهرکاذم ب هیلخادروما صعب یک نيد بلوا بولوا بسانم كلوب ۱

۳ 



 طب کو البوم
EVETاوج یا و و و  

 ۱ ها تاب ول تار دو یا كنزا

 | ند قلو عطق هکس شوشفمو عج یسناوا میسورز كفلخ نر یک نوا
 | مزاولو تخرردسق یوزر هی هن اه اش ٌهبدیدو تاراد هلغم ام هنلوا رب دنرپ هقشب
 ۱ هسلاراو قاوار زو مسردس ون هدحراخو لخاد ادعام قر هللوا اقنا هراس

 ۱ مالعا یالعو ماطع یارزوو نينا تعصع یطالسو مست هب هضم

 ۱ بوروتک ی ,راباوار زو مس نالوا دوجوم واک ارا تلود لاحرو
 تالو نالوا « دنرافرط لوطاناو دا مورو قعلوا اطعا ند هرات رد اچ

 مس ۶ واوا اد عام ند هسا هلا اذ یلح تونلوایشت هيلع یعاوا هماکحو

 نالیرپ و ندیمالسالا ےش قرطراد هنغب دلوا ع ون اھ رش یابهتسارزو

 قردناوا نالعا یمکح كن هنس * داراو ن ا ینوعضم كن هفب رشیاوتف
ا هر د اعسرد ندورط ره 1

 ۱ 0 هرز وا شک ماقا ةنیاح سو نول

 میره جی مس

 (۲۰۶) قر هنلوا مط رو کرتا دراوآ رز و ےس هب هنا رص هل ر وصوب

 ردشل روک هپ و الد تعبیو نو رکن هد هلی رح هبذلناوا بس هم ۱

 | ج وساهدلاح مبدل و هدنراکفا خا هنادتسا نداش اسا. ماکو ندکیلف ها6

 يشد قاعغاو هم الجم یندڪفا نالوا دوعود 3 هلع لود فرط یبیيعلیا :

 ا لر هش نخ هنسا طعا كموقح علبه بویلوا ناڪ نداعدتسا ییساضما

 زی وج ید یساطها ساب باوح هب ولحوسا یک ید اوا دعاسم ی راح
 ییسمالرق كول ج وسا ید ی رار هح ب ملس نالملس هلیصو صح بوعلوا

 هباشاب ماقما ید نیس هيم الشو سەدام قاما هلبا واح وسا هل رب ما زنا

 a ا۲ج وسا ملا رات فرو راتفک و لردر نوکر ھه ندنراقد_لوا شمرویپ دارا

 قر هب رد شوان هلل روصر رب ید یتاداریا كټ هراس ءارفسو رولیدووآ بولیدادلا
 1 یدار ولت ارق تفو

 ¥ ج وسا هليا تارباختو تامل اکم نانلوا هلبا ارفس ضعب راد ههرمعاح لاوخا

 + افتار
 هدیکعا نفت یلص ى هے العتلو د یراتلود اس اساو هسنارف ی اس لاوئمرب

 هب هيل هنلو د هلبا دنعاوم نصاب یک كمرب ویدیا ص الها یچ رق لارف ایسو ړو
 كن هیلمتلود ندنغی د لوا كراش هبرح هسیاولجوساو هد کلیا قاتا ضرع



x“ 

r CVA Fit 

 هدنر وصوب E هدافایب رلکح هدب ديا قد وشد د یرادتقاںاککا| كحهرب و هڪ ۱

 وزبندیآ یتا شب هلبا تارپ اتو تالواقم هلوقموب نیکلک مزال نیمأت ی را ۱
 هرکوب در هلک ساب ندولکنلق تیام ندنککید-ک هلو ا ت اقوا را را هدوهنب |

 دهه هددهع بب رق هليا هیلعتلود یلود ات ایسا یراترضح بلقلا میلس ناطلس |

 اک وب یدلوا صالخ ندنطل ت كنغ اج وا رازح هلیس هلیسو هلاصم یکیدلبا |
 هدارا ةباشاپ ماقماق وید ییز لوا هریو هچقا اضرق هپ ه یلعتلود ارکشت | ٠
 هلبسهطساو یناجرتندنسبعلءا اتاہسا یدنفا دشار یلبکو سد یبم هنغیدروی |

 بوردنوکر رقت هه طفر هب یل اه باب موق رح ئچ با اباوج ہدکد لبا جارتسا |
 ند هناماو دادما ید هب هر اس لود هلبسح ییافرطب یلود ابئابسا «دنوعصم

 نیکست كلاتقو ترح هرات نالوا هرزوا لا هطاحا ینا ور واو باشتحا

 هل طب یتفیدلوا هدنس هیعاد کو شو رف ماود كن هیلعللودو هدن دیق یسافطاو

 ةناعا نالوا هل سو هپ رخ داد تما نکیشلبا بارشاوزاصشا هیاپ و روا لود
 هنشود یادم هل وصا قلف رطیب ییندلوا سکا اّخا یتعارادتا هر هب دفن

 هدافآ هطس ول نوعا 2 E هنرز وا یت اراغشا یکعدعمو ماهفا کج

 ردشاتا مالک هوالع یغیدلوا ۱
 ۱ هداف محا ی ی یس تلودر هدهحرد یر هداب وروا هژرتفو ولایت اسا

 نکیشلواه اخ ےن ری داانا ل ت ان ات دمع کش ایی داوا ترم

 ۱ هدا سا E هنلوپ تها سو ف ر یک یرابدپ ثاربم كلوبن شا

 شهر وتوکب ؤرشود یراجت «رتلکناو ال اتیا یر امشیب نازرخ نالوا ۶ اتم
 یکلوا« د تااپ ور واو یر اد فاو ز اسی سا كتلوذ ابن سا ندنراقدلوا

 یکسا حد یسقسا ینلوا طسوتم هپ هل اصم ۰ رکوب بویلاق یر ابتعاو ذوفن
 ندنسوزرا قعلوب هدراتطصمل وہ ل وہ یک یکلوا هلی داب نلابفاو ذوفت
 تقولوا هدهیلعتلود یسهظحالم فر اتنا ندول اب ااا هدل احو یدیا نرابع

 هد اےس یتيدلواهد وې: یابلخر شعا تنش نادش دا ورا ارز

 1ام تور هلنه> ضصعب هنماود كب رح هیلعتلود قیاس لاونرپا

 نالک هرطاخ هل هل اف رحم هدنکرادت هسا نادنفدلوا e 8 ید ین هیلاع

 ید ندن راق احوا سنو هللا ر ارجو او ووا تنش هت اسا

 نا ع اا یدل نکل ی دیخوا منهن ور وج قوا ضارفتسا
 ردشعلا س ۳ د باوح هلا راذتعا هقرو هنر فا

 هم بس سس هه

 ٭ ءان #



E O E ۳5 RE 1یهو رم  

 ۱ كيصنم ناو هدنس و دهع هلبتم اقا هدنداهسرد ةبامر هیارخ | هه تهجر

 0 لر دیا تدارس يجد هرار ورب هپ اس راس یسعلوا هډع اسم هنس هرادا ناب |

 ما هبوب ل رهپیلبا ےس نوت نو یی هغ وضوم نیناوف ردبک تروص وب و

 مالا اع وطقم هيل بصانم تب اهن بو رونک هنفسوا تلا تاب رطرب ابنتعمو |
 | هللوخد هقب ط كن هلهج ماطر و SE هلوا |

 هلبما نو لبافان رب" ااو ین وب ندنکودپا شلوا تلاهج هارهاشر نایب |

 هام اجو تفو راجا + ۳ و ید ع اجرا هنعدق عضو

 قینوآ هبت رم نکی ج ورشم هبجو رب هلي ه دارا یالصا هب رم یقیملوا |
 ردشعوا ثیشد هن اماظن ۱

 EFA هرزوآ لاوننون هلنع یو لالخا یه رکییع یناوف |
 یہ فولع کس «رزوا قلوا شاصمرادم هران ایل وب هد هب رکسع تمد
 لت ی را فاجوا هجعوب كن +بیلعتلود ق رهل وا عياش یس هئس تدپ كلو
 كچه دیا قودي هکنج « دب رح ما را هلکبلک هب هحرد ېچ هه وب یس هراح بوډپا

 هتف هد ی اراب رب ید هدشباساو مص مابا هقشب ندنغیدعلوبرکسع ||
 ید زالوا كسسک | دابیفو
 ر روص ینیدنلولارجا هلیماتهج رک ارک ذلا ذغل اس داوم هسیا لاج هنره
 يدناوف یک کرک با ارچا هلوقموب هد هییا ندز السم ینجهوا یب هیلک عفانم
 هدم اكنهوب ردیشبا كشیاساو ص مابا قرملوا جاتح هتفو نموا لاص سا

 بولوا فوفوم « دبقن یلکهسیا هب رح تاکرج نالک مال یبارجا اسوار
 یدبشخا باعیلسا تربح ین هلج ندنغیدلوا ید هجا دوجوم هدلا

 ٩ دیلام روما #

ee 

 WE بلا ینیدلوا هداب کپ یس هب ا ات يا هلع ود داس نا

 هن هلهجو یفیدیلوا ثبسیت هد امز موج یم نايا ندنخیدم هنلوت یس هراح

 نيچ هنادیم یرلبدرفال نجوا ضارفتسا ها هسک كيب شب نوا ندکنلق

 يما جا تعبس ىلثم كن هلم اعمر هلوهموب لد هي ید یس هد هبلعتلوډ « ډ هيا
 كباپ و روا یچد ىس كنافو تودنآ تنش  هنیروص هبادتسا هبهلود هل سلوا

 ق 8 طجاو يد وبم ضان ندنراچ كن هرزوا یم هراج ب



 هک هلو ر واک م زال تیاعر هل صا و بولوا ت ارا با دک تا لا |
 دکل ماظا هبنرع یزو تباعر هتساسا قفلوا ناتو ی یابرآ هشقاره |
 | روک هتفایل یک ه « د لاح یتیدلوآ تع رس هدیدأت راندا گر راف |
 | ةدشر ومامو هيفا لیصح رلنیتسا تیرومآ,ندنتفح هوا شو مادا |
 سکره هه یرافج ه وار وبحم کا مادقاو یعس هتم دخ نسحران الو |

 | یتفانا میل اب بول یی ردق كل ھا یکج هاب هر هللا نیبج قرغو نیم دک |
 ۱ ربارب هتک نوت زعو مه دیا زواح یلادتعا لتح قرهدازوآهز وک ةن افروب ۱

 ید یماغلا رانا هسیاراو هناز مساح ندلاروح هپ هبلک فاراضت ی روما ۱
 تاعو رف یک امازغد هالا هذي وار يص ساسا ردن ' ریتم »ناجا ۱

 هلعلسال وه ارب ولر وک یس هد اف نادنچ كنا رعوا هلرلش یس او نارحنو ۱

 ۱ ماطر نالوا فول ام ةا رز دسکا قوحر هللا مو شما ق جد رو هغر هراپ

 لر ی دفا یرلکح هل هل اد یدنلوا فیفخت هم اج قرا صمام ۱

 يف رسو تهافس ني رطرب هفشب كج  دیا فلت یهعقا یرلفدلاو ینزاردپا ۱
 سلام نالوا دقعنم ههباصا سلع نانلوا دقع هدنوآس روضح یر رمو

 یلقا ES لر« د ام ےھمو و لشاب « دک زا تو هل ون هذدنبم» ۱ 1

 یالکو یسفلوا تاقوا مییضت هل ریش ترابع ند شنا هلب و نکنآ ند رال )

 e هلب وب نچ بولوا لوح بت راتریحو نم د وجا و هب زاتلفع لرصع ۱

 اغلا قره رایج رلنامرف نوا راش ج هیلو ق و رهلمشایعّوا هلیا روما |
 نو نی صرف هدنموم ذماع نعاطاو ناد ناک هنر ومأع ةفاک ین هدارا

 یعاس « اشدان ندنرلکدل5 هدیآ لوذنم یس هعظق تادارا لزناشلا ناتطاس 1

 هکدنلب وس قر هلوا نلاثمآ بورض شانلا نيب ی ام مالک روس نوکمی وا
 هنکىدنلک هت نکس ح هوا قیدصتو عایسار وتف الب هدرب یخ هوا و 0

 هقلخ هدیروص ییدلر ونک هل او ی هاتشدا نامعرق زولوا ها

 رول اقرا نج 4 وا شا
 فا | یخیدلوا هدنس هب اقم تلود مسح حو ر هسیا ماظنو نون :

 و قی تولوا کد فرق 8 اوق زهر ونوکر طاخ تماع و وفا لورق

 تح مودنع ین وامر ید یس اتتسا كز هرح ةد اعزب وام بدل ز و حو وا ۱

 كبد ماظن ضعت لب هساوا ن د غوت تاج و فطا اده ضحج ھوق

 سران هلو نوا دیلط قب 4 رط ر رول دا باننا قدس لر ندا

 € نالوا #



 و ۳۷۰ +۰

 كنيلاها هسبا رولوا غلاب هی هره تکلم دهه ف اتو هبحرب هدءب زو |
 قماغلق لاخدا هجر هرتفد حک وب بونلوا قرص قرەلوا قحال یرللع |

 تاددعنو ماظم هلهج ؤ ره ادعام ندنوبو قمالا زفد جرخ ید بئانو یضاقو |
 ین اصوصخ قم الافوریک ید هیرفس تاسبترم هلی هاهوب طقفو قعلوا عذر |

 ردشل روس هدازاو عا
 هدانز كي هترشع نالوا ثعا هت اداسف هنوکرهو ثث امطاماوربندندمرب قاخو |

 سلحنالوا دقعنم هدنوبا مه روضح هل هدارا ینم ندنرلفد_لوا شع" ود |
 ندیرابرهش م یماستاتمکح مالک ( نوسن ابق رهن اعم ) هدرک ذ لا فلاس |

 , _ ردشعلف عاسپ یمارشو عب لرجخو قرع نامه یتیم هتفیدلوا رداص 0
 نیبزت هلیا هرخاف هسلا تلود راکو لاحرر اسو تنطلس ناکرا وربندندمرب و ۱

 ماشلحا ضرع هرکیدکی هليا هراس یب راقت و فح مجو هژاد عی وتو مادنا |

 هروما تیژور لراهسیک یرلفدلوا كج هديا ماد سا لر هشود هنیرلهبعاد

 ندنرلکدلبا رابتعا هیاهفس قاطرب هلیار اعشنسا ندنراب روص شيا ین راتفای
 ین دا لردیازواجت نی را دح هدنصوصخ سابلو توسک ید سان یاسهفس
 || ولرد هلبس هیعاد هبشد هن انز: یس هلوقم ع ابا هصوصخ بودیا دیلمت هپ العا
 ید راناوا «دنشاب یلقعو ندنرلکدلک هرکه راتفابق نوک انو کک و هراقلق |

 نرو یارو ندرت شو نیل تب خاطر دوخا و كلب هر وک ی رلشدا

 نکا افو هتقراصم یکدق دارا كن هس ک ندراقدلوا روح هننیزت یی را رهاط |

 هتروصوب و هنکید تیا ل ولس هنقیرط ب اکتراو هبح هنوکرب کره هلیسلوا |
 رقفراحود یسنل اها هسورح كل ام قر هناوا لفن هعکا یلک هب هینحا راد |
 ییدح هدنصوصخ تاسوبلع سکره دعب | يک یم هنیراقدلوا هشاضمو |

 عابتاو یرلمردپ وا هنسهعو رشمو هه تادراو یتفراصم بو د هزو کص |
 ندنرهیهاد هماجرب وکت و هماح نیز و ندنل ایعتسا هی دنه هنا یس هلوقم |

 ۰ یر بسا بید ًاراتدیا تکر ح هنف الخو نامرفو ما یرلغلوا عنمورج ز 0
 ردشل رو ن العاهب هلج ۱

 لب انامرف دیدشو دیک | تولیا اررکم ید هدناخ دیج رود ییاظد هسلا ۱
 .هسنمکح نکی ناک ه دنفرط هل اق تدم ب ویمروس قوح نکیشهلوامشن 0 ۱

 یرببولوا هدام کا هج ولشات ندیا ل الخا یکسلم ماطن ارز ردشمرک |

 هدیووسوپ ننک توش ی 5 ونعم ېدو هکر دتیاعر ۳ یرکیدو توشز ۱



 وب هک ۲۷: دهم

 یرلقل بمان یکیدعش هایسلوا شفلوا دیک او قوت هدیناخ دبا دبع روم
 ك همانماظن روک ذم بم هنکیدم با تاشن ن دنغیدّملوا تب امر همان لوا |
 تقو تولوا ضع هن ویا تاکر ہلا بلح ندن وياه یودرا یروصر

 رادسیک هت ندرادتقا باعصاو يس والغوص در هدام نالک مزال هیعاحتو
 دق هننرفد دعاعت ین رود نک هلرخا هجو دوخاو هلبا داناسا هلع ضعي

 لعا ایف ندنرلکدلبا علبو لکا ق  هرابن ان ن الو' ط ورشم هداهج تبوربدتا

 یر اندا شا رو اف براون بیتا ته وتو
 رونار چا

 | نورمأت ) لماکح نالوا در ت یدح یرلدعلو طظ قداس لاونمر و ۱

 | بونلوار ادشا هشرلما زا هللا منعطف یلد ( كفا نونشوزیلاب نالا

 ۱ لدعما ر تی عن وايام مر یاب ےک ۾ ۱ یرلمع تم 2 :ذح کت اضق دعداجق

 أ !تداعو رتدندمر ید ,داقگارلما ۵ رام یرلعاتت ابص نا رففو تكر هرز ؤا

 ۱ راک ریه و م سلم هلن ام | دن رلتر وص م "ملا اعط ۸ اوت هرز وا یتملوا

 ۱ ااا هات ,يسچ كل وص# تو ردنو کد رل هب را یراهسک ر ادندو عروتمو ۱

 ناک اک لبا اتصا مدع یاہو تا ھلو OD یراق هيز قوا |
 هلبا ك> یرلقب رط هدا زر ولو! كح هدیا را متساو رارمصا ه دنرا هقلاس عاضوا

 هنلیضفو لع باب را جد تمزالم هل وب ندنوب و یسک ندنرلقح بویغلواافتک
 رد اص ن وب اه طخ هعطقرب داغلا ی طق هدنب اب یسال ر وهلاهمح تولنر و

 نالوا یرکسعیضاق لبا مور هد انا وب ندیماق عاق فرط هخه بج وم نیغ وا

 هدازی دنفا لو یرکسعیضاق لوطا ناو هبیدنفا قیفوت باما سهر
 | سم جد اهافش هد دده سلاح ورب رگ رابدر وس اناطخ هپ یدنفا نیما دمګ
 ردشکاوارب وصت دن راودنک

 نیماضم ںونلوارشن یررما تلادع هنفرطره كنیلبا مورو یلوطانا
 کیاسفزهو قوا تفارو لدع ناب طے هلنصفر كل اظم هدنفح ا رهقهدنس هيلع

 هیع رش تاب سیا مکی راراتخحتو ضم لنیااها دهبحوم ییدق ماظن ینایها
 كمامرب و یدلر ون ب ویش راق تکل لاو هنصوصخ یبصنو بوتلوابصن
 توتکراق یانو یضاق هنسهدام تاضتاوهنصن یسادنش رهشو قمالاهعقار و

 وخان یاقهدفدنوا بصن هبرباضتا کلاه موم بوی ملا ق رطربو
 ندارقف نوصست خد موق مو مال ا تح جرخ بوریو تج بتا

 $ هدمبزون ٩6

 هه



 .WHE Fr ۵ ا

 تولیریو راب او < ساع ]0 نوت د هاش مافسناقو

 ۱ یوم EEE نم یتوس+ یرتسم ید زار

 ۱ مال ال میشود PRE ول ررب ر ا 70۳ رعنا
 ۱ مات اقو زدم ولم ندع یرالاظ» عفد تباونو تاضف اهج وثم هبیدنفا
 ۱ مرولیب ندنش ی ژ هراس ثاتضوص و ییلاطظممفد كارز واشاب ا الع اغا
 | .یراتنطن رو ط.ضو یراد تارفاو ئر وما یرکتسع یاب نگو

 ۱ تانح هکندلاق مزنسا لنكن یدنوارادزفد ف 4 ا ره» روماو نكس یراصوص

 ها رد تن ان هتافدو ید کر ه ردلکد نوا مفتر ولب ین ورد قع
 روم دوو ےس ےہ وا مد الوا مر ولو مدا ؟ دو ها

 "یروشه نیما نقع زارکش زا کت هد مالس الا عش هرکس ناف دز وب
 اربا ناجا هارهلب رب و ما ظنو هظدار هی هدامره هز زوا یماطتفاو قر هوا

 کره هذا رداسص نواب نذا هدوع تولبرپ و ماتخ هل هرزوا قوا
 : ا

 نارك ام ژن كە دىتا نالوا عسل رژوا كلوب

 0 ر دشخلوا تبشتهنسارجا بلد لوصا نضعبهرزوا لوا
 سس مح هیس سپس سس س تستی بیک مم سس س همم رس رم

 4 ۵ لی دح هرات + تو # ۱

 اوت ءاشداب یتالصا كن امر جام نالوا ی دف قیاس لاو

 هک ادلاب ه دبر وشم سلاح هدا هدام هلت ر وما هلعلوا ی زلم كن را ربح

 ردشعلوا رادننا هتباجما یا ارحا هرزوارارق نالي

 سحر ناو تدعم ةدنمااسالا ج تاب نم هدام نا صطاعم الوآ که وش

 هدهنسم ز ولو و امض كن اعطاتفم هکسنوح هدقدنلوا نایمرد هد هراشتسا

 ی را دیوتلوب ېس هروا ي. وا هلسفوا ندداوم شک هدوجو

 اعا ت [ےء٤طا_م لود ايف هدم فک ك تن تویم هل وا لباق

 تاموصر لر هری ةرادا ةن اما هلرب لاسراو لیکوترلمدا راک ریه و فصنم ۱

 | ناییعاو یسماملا هبسحرپ ندارعف هلرخا مانو هلیما هی رج ادعام ند هتم ۱

 || كنيف رصتمو تالو هدنس هربص یرلبدعتو ملاظم عفد كن رهلوقم ناراد هیرچو |
اع اظن كنب رک ہی ولاو a یر لزرع نیس قی

 E 



 تست کا سس
 ۱ رشم تر وشم نمک | دفع ٠ هدین اطاس ربه# مان یخ ب هبطوا ناور

 a ماقم اف هد هناهاش نی بن ؛اج ارظن هوای ۱ ی

 ۳ 8 el و ر لاو ید قا دشار کو سیر هدنسار و كاو

 ۷ 9 نزار اسو لیکو رادزفدو كي دوم یسادنهک هدلاوو ا

 یدنفا قیفو اکا شارو ی دفا ی خش هدیهانتفالخ راسی, بناچو ۰

 ندنویامهی ودرا اپ رق هلیا تاود يانما راسو یراغا یناجواو مارکر زودصراسو |
E SAS SEییما ره بش  

 هفلح هد ولاته "دلی افمو هدرا و نیع هرز وا تیتر و بور وط كب نجرادتع ۱

 هلذرویب تراشاو ضا یرامرووا ندنوپ ته یرظ هدنرلک دتبا مایف یراو |
 كناشاپ مافم*اق يدا سار هر زوا دف عسر طوف بودیا دوعق ی ب هل 0

 می هل یابی هل یدبیقا بدا ی ایفل ی قو هد هل | ۱

 و لالتخا لر وفدو یلاوحا توپایه ودا لعر ا ۱

 تب ارفوز ار ]ان یی ةو داك هص الخ نالوا شعلا دف هح دوار اد 1

 ند هل یرلبرضح ناخ میل نا طاس هرکص ن دک د لبا تدوع هاب هنیو |

 يد نفا طصم هداز یدو ندمارکر و دص هدنراف دزویب لاح مالعت سنا ۱

 كنو یودراویفیدلواراسخو طظ هبزاپ كرع_یارغف هرزوا ینیدنلواتئارق ||
 یس هبصق,صالاق هدنفرظ زور دنحو قغ د دوا رک عو هری ذو یت ایفیکو لاح ||

 هنود روما مایظنو ي نلکهلباتدوع هدب بودبآ فب رخ لزاول ةي پور

 اع دفا تبال اج ناینلوارا کد نکل تودبا قددیصت ج قرات للخ ۱

 یدک هعوقو یا سلف هاو یدنلوا هين راتلو د نامز | |

 سلاح دود رارکت زارکس ب ونلوا تشد هے نحال هر هبتقو كنیس هجو ۱

 عر ا ی هی ردن هدیهاسش داپ تلود ماا قر هلق اږ وغ

 كل وقوب مه !شداپ ولت ود كل نابع جالسا ی ران عالق نار وطد هلام ۱

 هدیسر هتان هج ردو ردوش یلاح كيايصعضو ارفف هدلاح تعبقح می هزیسط

 جد كب یحی باس رآذرف ده دکدتیا دادعت ناکنناکب د یلاظم عاونا ءد ردشلوا

 م( ا ظم عاونا دردناک ند ودراو داربا مالک جافرپ زاد ۾ همیابم ملا ظم 1

 ! هر یدنقآ م البسالا اچ اچ ود انا یرلک دلا ډا اس ناب وفا
a AE FECTS 1-9 4 
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 هل وا ا هلب وب مردی ت تس 8 ی مرابق هوا ید مدالوا نوا یاو را ۱

 مردیا تى امر تورها ندیرلفح ٠ هرلندیا تفادص ه4لودو ن ید نیس هدیا تک

 اکب هلیتفیفح ےہ هن نالواولربخ هه ود م الوارب غم هزوس یرعوط نب
 شمرویب ويد . نیما هبلباقفوم هریخ نب هلجج لالطاوذ ها نیس هریدلیپ
 رااح یبص قرص هد داع سرد ہد نه هکام ات اوم حالصا هل سلوا

 ۱ فر ار
۳ 

 وهم بسم

 e ییبدالوا دع تر وشم ساع هدو اه ر وضح ۶

 ن اطلس هرز وا قلوا هرک اذم تسرهیف هنس هب وسنو میافنت كن هرضاح لاوحا

 هلب رامروین هدارا ییدعتروشم ساګ رپ هدنرو صح ودنکي رلرضح ناخ لس
 هلص هدنعا هروک ذد داوم بونلوار, ی هدغاکرب هحشدقا داوم نج هناوا هرک اذم

 یسماعلوا لاخدا كن هیرکسع یاس ور هروک ذم ساحم ندنفب دلوا رازوس راد

 هرک اذمو یسماسارتفد كناوذ قج هنلوب هدتاحتقجنا یدیشعلواروصت
 ضم هنپ راترضح ناخ میلس ناطاس هل وا نوکر یس هلصوپ داوم نج هنلوا
 هکر در وط اسم ها هدرا جرات قوب هتک ند ولقاج وا هه لح هدقدناوا

 قتلا شب و شعر وکر وما ندن راراتخا قاج وا هدن راکدلبا تر وشمر اها ث داپ
 | قوشرب هد هرنا هسوآزارب ید ن ورانا یدعش رولوپ راندا شّملوبهدرفس
 | تب همسشب ردلکدر اج تبوص قلضنم هلص « دان كراا نکل رولک

 نسو نی ادنبا یرارساوب مدیا را یت ملص هدسلحوب هسلاق اکب مه وللوا
 هرکص ندکد رپ و هطباررپ لر ه شاب وس هد زب مچ وا ی دفا ساز هدر و
 ويد نیس هديا هایوا هيا هن بصانع سر وار زس نیس وبا هني ولعوا تر وشم
 ندنس هلص وپ داوم هلی رامروس رادصا نو امه طخ هم طقر ابا طخ هب شاپ ماق# اق
 جاردا هب ییاسارهد یرلبسانم ن دن زاها راقاج واو جارحا یس هدام هل اهم

 كمع نابعش یس هنص ( ۱۲۰۳ ) وشا كر هبرو رارق هرز وا قعوا

 ممعل یدمه تر وشم سلاح هدنویا هر وض = هلهج واوا ینوک یر کب
 یدبسشخلوا

 | تالص تر وشم بارار اسو تلود لاجرو تنطاس ناکرا هفاک هدموق م مو | ۱
 با نو تن دقایق ادالا دما مهدی بان که ۱
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 ا ور یافحا لمار ندرافد و وو ویا ها نم[
 بجو »و داسف تلا هج ولشابو هج هفشب ید یموصخ تالرشابم قج هوا |
 ی وا ات دالب س رک ۱

 یعوحرب Fae لمح هب هیلاوتم تاندعن هلوقموب ید قیلخ هرشط

 هيرا ل وا روبخ هغمارا شاعمر ادم هنن راودنکبواک هلون اسا هلا راډ ر

 لیمح هنیرزوا كني و اس یحد ییلاکن كرللوا ناشی رب هلهجو وب ندن راتکلم |
 هدلوبناتسا هع شب ندنکودیا هدقلوا بارخ ارفو تابصق ةه وکن دنوک قرهناوا |
 ها اغرب هب هیلعتلود س هرادا صا كلوب اتسا قر هلوا اد ماح دزا هدانز ید

 ۱ یدیشلو | ريع

 هلبعفر كلام یک یکیدخا سولچ هتخ هدا یرلتر ع> ناخ میلس ناطلس |
 هپ اشاب مافی اق ندنکند- ابا د اهن نتحصم د اف هیفرو دابر اا | 1

 ندلاطم نر هدوم توردنوک ن واه طع دع طقرب هب لام تاب اناطخ

 رز هدوب وو را انو راض رد شمالا تفاط هداناعر ی دلوا بارخ لڪ

 شرابس هلها تن اما بهرلنوب قوب لط ی راک دما ل راراد هيز جو راناباو |
 هلهتاود بصانمر اس ل رکو هبل صام لرکر دشا تشن ندنهیدهلوا |
 ردپا لاوس ندزم هلسج هدارجزور هللا بانج نی راب ی هپ رکسه فاظوو |
 راسو نیعاد ید قا ولتحام" یصوصخ یکیدلبا هیبت اکس یلمرب و باوج هت ۱
 بولوپ ینج الع یيفد بودیاهرک اذمررب ررپ هلی رخ ود ل اجرو زمراپعادرایدنفا |
 ماطنررپ رر لاح رو نا یع نیطالس ن الک لوا ندزب نیس« دی ضرع |

 | تیانعو نوع ن, ردیلکد ناسنا یکم زب هدرانازبهد هل ییءاظن كرلنازب راشمرپو ۰
 هلبا تلادعو یاو ات جادو هدنفآر و هدسایسس یارجا یا ی راب [

 مولعمز هنیرخ ردلصذ لاحراو یرفس هند ییا كلود مویلاورولوب ماظف |
 موبابه س ولج رد هجن یییفیکو یماظن كت امهعو توراب و رکسه مولعم هریخذ ۱

 رد همجن یلاح كلود ملکد فقاو هنب رخاو لوا كراشبا هلفلوا عقاو زونه
 روصد هدکمردابب ینقیفح هدب بودا هرکاذم ھه عوط بوغا مک

 بو دیا 4-طظدالم هن وکو ردع ولطم زکمرد اردت اما 5 ماعو نیس هبعا ا

 ۰۱ رلوقوب براب رد ه درک قب ما یکیا هدیراپروضح نیران نکسزهر دلبب
 دو بولا توشر هرختص ندنوت وب مر ولوا صالح ی بود رایدمردبلم اکب ۱

 -_س من زا و تل او مس نم کا ض رل رات یراتدو بد 0
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 غم ندا رزرو ید را بر فا خر تج چرخ 3اب |
 ,یدبا رارولا دا[

 تامطاّقمور و سام NE ىس هدام الا ید ی رند هسعقاو ل طم
 هلیبسح رک کاما اریساو یس الغ لر ایسا يرا اونم ف افواو یاسا 1

( 
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 هدنر هد یا ندنراعمط دوخاب و ندنرلفد لوا نویدم هلبا هر اس تاهخو | ۱
 ا 1,

۱ 
 راد توخاوط 2 CC یر سس تلوورا و تامز ناتو | ۳ ۱

 زا رد ا مقر نا E کز رخ طوسی |
EEEنوم لغو راربد میری وبلا م ا اه و  

 ت ات هقشب ندرلفارص يخد كنهورک |

 .ةدایز عمبوقبح ۰ هرشط ندنرق دلواراذغو سلفمیالا نا لز ید |
 رووی يدړډډ ی ته ىلا كار نوا ی زا دی | ۱

 ۱ مکتب تام یر برش خش لر تورج ید ۱

 E ا /

 ی ی زامداو اک "نا ندا تی ۳۹ ی تننلاهاو ||
 دام ینیدلوا نده رف یقلوآ ىج -یقایفحا ر هلل ردنوکص وص ||
 .قیلوا یدعتو ٰط یب رطرب نوڪ قبراق هلن در ید یس, دام كلرشابم ||

 زامارب هیسلاور ان یشوپ شه الا ینلجرخ هدست هلاک هدنفوقو اعذتسا ا

 هنب رللا نوجتیرللا دعقا هسکج اقرب هیات هب رسا مدح کتب رلوقم عا 1

 هدیراقدراو هتیراتب روم لجیرلنا بولت ردنوگ هراهرشط رب و 3 نامر رفذر 1

aكرهشود هنس هیعاد ےج وج تد کج هل هتلا هب زشابم تیادخ هج هدایز دف  
 .داحالاب ها درک هل دن رطاختالضا رومآ میت 1

 ۱ یتیم هلبا اطهاو بیت م لعارت ههج و و ی یراکدتساو ون سراب ۱ تمدخو م نی ارفف وید یدک یر شابم تاود يتدزانآ بودوقوآ یاب 1



 EES یزراپلاو تا bE نکینلکهوآ

 قرهآ هچقا ندنب هعسل رپ و رکص تادمرت تورو یت دارون یلنابغا هنیرادپ

 ارقف م نوعا ق ومرافبج هدانز عه ی رلکدرو یتدرلناو اطعا یدلروث

 تا رخ كجا ء قوح لی و يرط یا كن اضقره تالماعموپ ر افمصو

 هداّصره یسهرادآ تتکلمروفا هلا قحا ردٌشلوا بس هنسلوا ناشی رب و

 ندنهیدعلوا فقاو هکلام لاوحا مدقا ن دیو نکیآ فقوتم هتسلوا نایعاررپ

 رادصا اوا ويد نوسنلوا 8 نیکو اوج اضف رهو عفر تینابع

 ردیعولعم لرل یییدلوا سوشمو لتحم یلاوحا لا بّصق ههو ون بونلوا
 یس4وقمراعب یر او یسپ رپ ندسان داحارلنلوا یسادک هش هداضقره

 رس نت كن هدلن ره هن مالک دوفن توم هديا اع را دیه ندنفیدلوا

 لاوسو یرلکدردتیاارجا هنراتخکر هش قاداق یرلکدلید ق رهوآ
 هلدهح یرلکدریو باوج ویدرولی یساد فکر هش را وير دع مپ هسنلوا
 ا دا ےک ای لصا نولوا تب ڈا یز ا دک رهش هدنعوقو تناکش |

 هیتقو كر هب رغم تامهم هادم وصخو هب یک داسف یبسم ام هلند یشرپ هرالوا
 ییرلب] او نالاناو یماس بوتکمو نامرف رف دعب اعق هوا یداب هننماق هنلوا لاسرا

 اض3 ره هرزوا ییدلک هلوا ور هو توو یمن ناما هلا يارو

 قلوا تایعا هلآ یر داد دتساو تعیط یدنکز انلوایر ات كتل اها ۱

 || هظحالم یتلوا نیقرت ید بق لر را نالبری و نوجا ينلاد کز هشوتو | ۱

 زبون زا روس هر
 یالع نالوا مود نيد نیطاسا بوشآ نددح هلهجو وب ي رالط ؛لزانابها هتشا |
 ۳۹ رومآمراسو كعا یوعد لصف هرز وا لدعو قح س الا ڻيب ید كمال ۱

 كنباعا ع بصاوریند فو ر نکیآ یراتذ طرف كمکچ هلوب وب ید | ۱

 یالوط ند هراس تاهجو ندنراق دلوا لهاا ییکو مدختسم هدندآتعسرد ی |
 ۱2 ما رب تولوا تداع كجا هیناهلیا هتیهام لر دیک. هت را تاذلاب ۱

 هراتبان سج هليا یب رقت وپ و لحاد هیاضق قد رط هليا سابلو هوسکمییغت ید سان ۱
 ESR SR EE یار تحب رش دناسم قرھؤآ لثان ِ

 2 ییغوحرب هلبمات یس هيفا رفد كفة ابل اسم نانوآ عب زوآ هی ارفق هعفد

 ةب رلکدنیا ضاتفا هلی رکم هکبش ولردر رب یی ارقف تالوصحمراسو صالتتساو | ۱
 م ۳ سم



 هللا هال یظعت ىل اصعحها لرفظو ترصن ةو ها صح هح رسلجز
 تنایص نصر ارفف نالوا هللا دمی دوو تیامر هني ل مدعم ها قلخ وه تةةشو

 ملاظمو ربندندمرپ هدل اح یدلوا ف وقوم هنلیمکت كتلادع دیو طقارش هلرب
 یرنکا کاباعر نالوا هد هےباعتلود نال اع ندننکیدلباز واجت یدح تابدعنو
 قدمل وا بارعو مو هن ایش او بار < كل ام هلبرللوا ناطواو راد ل رانو ناشی رب

 ردشم اق مو رحم ند رغط تروصو زج اع ند هيرفس بابسا راه هیلعتلود
 هقشب ندراسخو رر یفیدلوا شلبا ثاریا كنب رفص یکبا ناسکس هحرک او

 رکسع هدودح هیلعتلود یالوط ندنت اع زانم هیسو ر ندیاروهط قلارا قلارا

 قایرفس لدهنیروهظرفسوبشا ارظن هنغپ دلوا یلاخ ندهب رفس تاکرادن هلبقوس
 تاکرح کلان قلنارخ هرز هحردون ککلاع هد هسا شکل وب ه دنس هب امر سمو

 هراس نیر ومآمو باولو تاضفو تکباع ناسعا هکلب بویلوا ند هی رک

 ۱ ارهقو ارسحو عیزوت هیارقف نوش راودنک ین اف چاو كن هب رفص فیلاکن

 یدیا یا لد نا 3 ايمو ندنرلکدلیا نلیصح

 ردص هوش ند هراج یمسر ه دقدنلوا هج وت تلانارب هنر ندارزو هک هلي وش

 ندرلنلابا مسج بولوا داعم یرلما دقت یشزارب ید هرار اسو هرامظعا

 لزع نبص قیص رابلاو هکوبلاح یدر ونا یش رادقمرپ ید ن وچی هناخلرض
 هیح وتو لوح هرکید ندنرب هعذد ج وا اضعب و یکناهد هنسرپ تلابارب قر هبلوا

 قق ر هنلوا لعن هپ یبا مو ر ندیلوطاناو هیلوطانا ندیلبا مور ارزوو هلک یا لوبق
 لاح كني رک او نوید ق رغتس هلفغلوا نو رفا ند دح ید یرافرصم لوب

 هل هنی را رطاخ یصوصخ تیر هبفرو تکل مرا ہعا ندنغب هوا نوکر کید

 | هلیس هبعاد كلبا میظنن یب رالاح هبت رع نکم و قمراقبچ ی راف ر صم نامه بویلک
 | رررب دن اص یخد یت ان اورحو لالما هرکصندنراقدلا نک هدنرالا كن ارفف

 | ارفف ندفرطرپ یحدرلنا بودیا جو رت ی راذط كرانابحا هلبا عیب یرافدنابعاو
 ندنرب رعت هحطقرب یمیدلوا شا عدعت كکب نام" دیس تقولوا یدیاراراب وص
 هلهحو هصالخ یا هجو رپ هلغاوا نابم لزوک یرایدعت ثیفک ك رانيا
 كنسېلاها ی را هداز یشکو ی راتخت كنيلما مور وربند هوا هک هوش رونلوا دارا
 هد هیلع مماوا ويد تالو ن ايعا بودیا هرادا کلم روما هلب رلاسضر نسمح

 | یاس بونکمو ن امرف قلن ایعاوب و یدرونلوا باطخ هن ر ودنڪ ||
 | وب كاباهاذ ید ادجتماو تعیط یدک بلا با اویل روی و
 هم س وب رج یوم بو peg جو



 ۱ را قفلوا هیون تنال ول نشود یرآ هو + دن ت 11

 | یراترط> ناخ میلس نا طاس سموا بیو حک ی وط رم رتوا اددحم |
 | نديخ وط رفن زوعط لیلا ك ارظذ هسنل اجارتفد نالک ندودرا هدکد لیا دارا |

 صوصح هنئمدخ یس هعاصابوط یرفن ناسفطوولحرش یرفن جواز وتوا
 بولوا طوب یم ہرا ج امولط یرفن قلا شعوو هرل هرس یرفن ناسقطو
 قللوقو همعیچ ندکلطباضور ا.یثخاو لیلع یرفن ش۶عز وب یدیادیعام
 | نالبرویبهدارا یر ندنغی د!وایرالولحم هدن اواوب هلی رلذوا روم هنس هظفاح
 ج هوا ججا اصاقت ۱ ىج هل و عوقو ند هرکص ییسیماسا كارت

 ضع زد_فرطاش اپ ماغم عح وا ح اتح هب هنس زولوا یمرک, هیلوا ا

 هدیش ره رد هول هللا هللا ) قر هل وا لعغنم هد از كپ لس ناطلس هلخملو ۱

 نمدماسا ی وط یسکناندررپ رپ نالک هع رو > نوتا شارت شاو ا رنس قح

 نهرکسعول هفیطو كج هدیک هرفس ې ای هنهسلیندرکسع رایدتبا لقثوید راو
 اکریرولینید قوب هجقا دل املا تیب هسلنید نودناوا رب یترولب رو ییاوج قوب
 هک عد زب رونیدز ا لوا ضرءت هراق اجوا ردساکد قو یدعم هسلید هرام رب
 قحزوسو رک نوسلرو ه_لها هعفدلوا لولح اما نوسنلا ندسنلا كسکره
 هتشا نوسلبا رهق هللا ین ایل وا نیعم بولوا یصار هقح نوسعاوا یضار هسلکد

 زادصا نواه طح هعطقر ود (ر ویفیح ندا تکسلم هلب وب هلی و

 ردشمروم

 یک یی دوان e>. یعاحرا هنعدق یارح ههفد کل هبرکسع راه هام لصضالإ

 هنعدق ماظن ۸ ردتلاب ندخل د اوا لک ًاماکوب کوش ید تالولح نالوعوقو

 هلامز ید هسناوا ثدشت هما ظد هر وصوب بوبم هلپ دیک هلب هنلوب یس هداما

 هسکا رک سنا نواه یودرا ید زام هوا یس « داف هرفسوب هلذاوا حاتحم

 مدقم ندنتکرح هفرطر قرهوا هعب اضم راحود هح هراس مزاولو راخذ لرکو

 یس هنبعا ؟هرارب ندیا باا ھهج و یل I هاظواح روغدو دودح رکاب

 ى دوقعم یس هلام ڻردف راد كن هراس تابهمو 3 اچ نالکم زال

 < یکم لاوحا

 | لام الام هلبا تبنماو راعر انا تلود كلاس ىل اکا هلقلبالوق ك هیرفس تاکرادت

 | ن ازای و رس الات هدب ولوا لابلا می رتسه امار رو

nچ  

 4# هجزرساجز %
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 | ید سودا بوآوادونشوخ یرکسع ضاوط ندا اب نخ له

 ه فر طهن مرکا رادرتس» ان هتکیدلبا افعتسا هد اتناوپوپد لک یلجر تشپاوب نا ۱
 | مزال یزع تن اش اپ نسج لاح رهب + دنروصوب ق | بورشاش یتفج هردلاص |

 | مزاه هناج لوا قر هنلوا نییعن یرکسعرس لیارا هحدقا نامه ندنکتلک | ۱
 !دتسودنک یسانا تفاها هدلیععمآ انا شنا یدص یاح دسر زو یل هرفنا نالوا |
 ماقا هد سارع قور بيو اه یودرا « رکن دقدبلوا راعشاو سا ۱

 تردابم هبسهرک اذم ییجرت كني رب ندنرافش یتکرج هنن اج هرمسلس دوخا و

 لیععسا تبا قرونلوا ۳ هثب د رزوا كبو هلرت ۱

 فاح رر هنیرلفرط یکوکریو یحمور ندنکبدنروک ما اهدییومت كاج ||
 كوبا یه یودرا بولو اعا هلرکسعو دف ا ى الفاو ماتا |

 یفلنا شبرپ وامه یودراه د هبسب | شلوارکرارق قع هنن اخ هرتسایس ||
 هصقا نالوا یف فوفوم بجولغاب تناکرح هفاکو ییارسماطت رک اسعور|

 هدف همان داب رف هام باک رب لکا ناهذا شید یس هقلانضم

 8 ید رووا لاح ضرع ۱
 دز هک هبرکسع لاوحا ضعب E ۱ 19 ۲ و

 و کو تا ی یو واف
E eهفولع هیافکر ادعم  

 رەلپربو هسلهاید تال ولحم نسودو لمجم رف تلود هتیزرخ هنصیصخ || ۱

 | هنفوط هنعفانم ل لوس ؟ قوج كی رکو رمغص یم هداعا هنیدف عضو ی ردتلا ۱
 كني رلترضج ناخ میلس ناب طلس تح ره وا لکشهرما یس ارجا ندنعج ||

 یشان ندنت است هلو عمو كنيراتربضج ناخ نیلیصم نابطلس موحرج یردپ |

 ندنوبامه یودرا هلع ء اش رایاد ونش وجا ندنسودنکر  هسچآ قوا
 بولوا رب یرایرضح ناخ میلس ناطلس ہک دلکر مان دا رف هل هجو وب |

 3 رک لج هاتم انو ف.رصتفو دارا كتلوډ )اياطخ هپ ابشاپ مافی تح |

 مع یضار نتررکد سید لوا من اق کک | یروف تلیدصشاکبرکآ ردیمولعم |

 اکب رس رارروتک هناسا وید یدلبا هلب وب ید یردپ مسلیا ضرعت ہہ رپ ن رکا |

 کد نب ۰ مرو هداف هرکص رو دنک ندلا تلود هنفشع هللا كيلبا ناي

 rth ۰ رکا مدانآ نام همس

 ریدر < رادصا

۱ 



EA 7د مارو وارا هغر وب وق  

 رایو لاء  درلعقوم یراق دلوا هنپ ی رک اتسع اب رتسوا ملک ربی ییریپادن
 بودیا مغت ید یش هدب اموق كنرک اف هسور یهدیفرط نادغب هد انباوب و

 لازج یرک ابیسع كن دلفرو دو, _یدلوارومآمنیتیر لارنج هتب رب یکسنماف

 یدلریو هثنن هدن اموف یو راوص
 رک مه دید یرک اهدا ردررج هلهحو وب هدرالان روژابرتسوا هتشا

 ولتیلک نک هنسناج نشد ندنکیدم هطرپ و یراهفولع نده لمتد فرط
 هی هیلعتلود هليا لوبق یتتمد همت یهاطرب و هبسور یفاطرب هکر دپ رکسع دوانرا
 ید هلکنوت یعیدلوا كد خفا كعد ن رح هتشا یدرا ر انا نوشروق وشرق

 اد ناخ هلبا یاشکنوغ تاو دو نيد درج یزکشسع لرب هحر کاو رولوا تب ۱

 تولوا مزال یر هانی دین کا تخز هچ هری ذ هسیا زالوا چه هد هس رار دیا | ۱

 تولوا لاکرب یببهیلام ةا كن هیلعتلود قیاس لاوتترب هسیا هدماکنه لوا | ۱
 ها انف نویامه یو دزا هحهلوا هو الع اکو ید ینا رسما ارکانیع |
 رغظو هسبلغ بولوا راکه عد خو سسحتباغ ید راواهیسو ر . یدیشلک |

 ینیدلوا ناھن دراز >ایرلتضرف کیس زا تغرم تباق هنسیا |
 هز وک شیارپ هشنرلشان رکاب ندلوا ادیهستفاک هوق هدضالف زونههدلأخ | ۱

 نب دک اراچ لمح ی ر لات سوا یک یکتا نی ےب رکا تم ۱
 رایدنارف یبهعقو وب |
 ی درام روو درط ندینغارط نادسغب ارانبنو هتنسلا لاج هن ره |

 د ER EEE ی

 سفناپ كمرک| رادرم هلی هد! ی ردق كي شب ندنغید لوا لیلف یرکتسم |
 لاجا هدنر وص ینیدلوا هلیوب و اهدتساو سانلا نسليا مودق منناج شرکب |
 1 رک ًایع ف ونص نان وب « دنتیعمهرکصندک دنیا را رها هنین اج قضشسور ییلاقناو |

۱ 

 بودیا موجه هسنیرزوآ ادعا رک انع نالوا هدنفرط شان هرکرب هليا یه اسشداپ |

 راذک هتناج قصور لپا رکاسع هیقب یه یس ودنک الاو اف هنر دپا دل |
 | یرکسع رم اج لیععساو هت دلوا شما اپناو ر اعشا ییشلدلوا ۰ دنتبن کلا

 زیخهی 



hrf I دم 
 ي سا تند

 تدوه هو هارو رم ندموفرم رهن ید یراو دنکهرکصندقد را |

 یسیراوس ولنا عع ردق كل شب هدنزوفط توا كموق ره رهش هدست راردتیا

 که داحو هما SE Ih هداح توجآ

 زهررولا هب هبیوصه تاکر> بواوا ینلفاطب شاوا !دیپ ندنرمن ترس یفارطا
 هدراءفوم لزوک هسا یصودرا ۱۱ 0 یدیا قف اوم هپ هية لوصاو |

 یرانوصیباح هدل اع ون یدیا لهس سون نف ما ندنعدهاواش ہٹلر

 ها موعمرب يل :دش کپ بولک یراوص رد وكب شب هلیثیعم ع وشاب مان

 یدلوار و ههم القاص هتسهفرا كنه دا تودنا تدوع یس راوس ا رسوا

 بونلوا هداوا هل ےٹنا بوط هدوش | ران دت سا كما بفعل ی یراوس یخدرلنا

 هنر زوا هدا روپ اط چ وا دلو یکتا وا هت رب هدعب رلیدلکح ورک

 ر ور یربو تدوع قارا هلی اعلوا هد اما هليشدا بوط هنب « درلکدتا موعم ||

 هيمو ر نص هدن اموف ید فوجامو ر هد ااو رلیدشواص نوت نوتب بودپا
 كموق رهرتهش یکسنماق هلکمو و هلاربح ماد یکسنماق هدنس هیاب قلا رف ندنرللارج

 توز وب ی رکع ولناع ماطر نانلوپ هدنس ادن اموق اغا توقع هدنسی دب یمرکب
 هتکرحوب هد ق دلاری عر ون وف سنرپ نکو دیا ه دضعراو هشرزوا صالق
 میش راف رط ناشقو» ین۹ا ربو وک اب ییخاطرب كدب رك اتع نوجا تنواعم

 هکلب بویلوا می موعهرب یطرع كن ول هبسور نکلیدتیا قوس یرعوط
 هنفیدسلوا ترابع ندلاغشا یب ولنامع هلبسس هارا هب رکسع تاکرح ضع! درج

 هیورلبا كنغر وپ وق هی رزوا تار یت نالوا دراو هي هنا و ندفرویسزب
 یرلفهذلوت یرک اسعار سوا هلک اکر ها ند هنا و هود نک نوعا یسماخا ت کر ح

 ینودرا اب رسوا ل ر هلک یارک ص نواعم یلیخ هداشئاون طقف یدلاق هدراعفوم
 تکرح هب رزوا صالق بولوپ ه دننیعم یکسنماق هلت هیاب اول یدل وب توق

 توراو هصالق هر كایکنرف سو اع لاربج هبسور ندلفرود نالوا شعا ۱

 نالوا یراضوبشاب هلیرل رفنزویشب كيب بو زوم ی رکسح ولنا هک كب لاو
 رهش یربخ ینبدلوا شانا .ذخا بوط هعطق جوا نواو ریا یب اشاپ ھارپا

 کیدا رفق كشاسرارف قوا لصاو هدغر وب وق هدنتسمتلا لموف رم
 یرعوط هناشقو هلنط یکدم زال قلوارا ده ص»> ندر رخ ید یسودنکو ۱

 کرح نده ةر اش راوي ساو ید سود نک باودیا قوس هپ رگ هقرفر

 تالرب یب رک اسع یھب دلوا شعبا قوس هنپرز وا صالق یکسنماق نکیا هدکجا |

 م م
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 | ندلوا ادب توق قاک هتس هظفاح ےک هموق رم هبصق زونه هرکوب ندغبدلوا
 | موعمه ه_:برزوآ هموق ره دبصف هلا هرفورک ایس یلازیج هو ر مان یکسنعاق
 | قلا شب بودپا هلباس» هیمالسا رک اسع ردق ك ترد نالوا دوجوم هدکد تیا
 | هدهسیا سلوا فلت ولهصو ر یلک لر هلک هعوقو هب راگ ر دب دش تب ردف تعاس

 | لوق ندرکس یار« دکنح لالخ هةر ندنعاق كن هیمالصا رک اس
 | نصحت نوجا هیعالسارک اسعو ندنفیدساوا دیهش اغا نیما دمع یمادنک |

 | رسا ید یزارب هرکصن دقدلوا د هش یزنک | ندنغب دلوا لحرب كچ « دیا
 | «دقلوارک اسع قوس هنیرزوا صالق ی ر دپ ندفرطو رب جا بولوا

 | هليا قار>ا یص ال نامه لر هيء دیا تاب حد راول هيس ور هل وا
 ردرا شبا ت دو٥

 | نمورهدنفرط نادغب ی رکاسع ا رسوا هکر ددیقم هلهج و وب هدنرالانر وژ هچ
 ۱ ھهہےسو ر تون هو هدير ۵ ترجأت خیس و هوا دلو هو ترس ینعب هدن_سیحاوت

 ۱ هل زولنایع هدنجا ترام یدیا هلی رط ی ولساو ی هرباسحم هلا یسودرا

 | عر و وف سنرپ ینادن اموق یمودرا ا رسوا ی راقدلوا ه هدکعا عج هدناشقوف

 یرلنادن اموق هسور كرو ار سوا رک هيا هدنراپم لوا كن هنس ون یدلارمخ

 ندنفرطیرلتلو دید هنسیکبآ نوجا یرلعا قوس یضوط هقالفا یب زرکسع

 كني رکسع هلبا لیتو صرح « دابز راول هبسور هلبصوصخ بولک ناپلعت
 ۱ یالوق هد کب یسارجا كرات [يلعوب نکا ی د رازتسا قساقوص دەي هنوطات

 | یخد یمهعلق ردنب بواوا هدنلاواناغع یززاغوب و ی رهن هنوط ارز یدیا لکد
 یرک اع هور ندنکو دیا شءرک هل هیسو ز زونه هد هہلار وص# ردعن ره

 ۱ نوا لر ووف سدر رابدہآ ا هع اضم و>ح هرخذ هل ه دنا نادغب

 | ی رم قبحا تو الفا هسسلا یسودرا نالوا تراس ندرك كت ترد

  برط..لوا شمار زنه ندنراغاط لدرا بوبلوا قاکه هنظفاحم
 ید هواعمرک اد كج هلک ندفرط ل وا لر هیم «دیار وص یر هب رع تام۶#و

 فوجامورینادن اموق هیسو ر نالوا مقمهدشاد هلع هانب یدیشم هک بوغیج زونه |
 رخ هغر و وق هدنرخاوا ك ایک نرغ ط اس هرز وا كیا تکرح هد کلر

 ناست یدعیا لوصف ار + دل اح فعض كنسودنک غ ر وب وف ه دکد و دنوک

 روبح یب ره سورو یس ر او وان امع رد كب ترد هدنجوا نوا كنرکنرف

 نداروا یرلنا هلی موم هنر زوا یررکسع دوانرا ناناول «دنتمدخ اب مسواو

 ِ ندقدرحا
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۲۳۳ YO و a" ۲۳ یا ا ےیلک و ایکو ظا 

۳ 3 E gera ا ت TERETE ۳ ابا 

 ا داراوک !e درهم همرک ازاد
 رفتهمور کل ندا ندعس نوک ی دوطن وا كر ت روا لانه شد

 هدلالخو و شابآ ل اتنفتسا ا میظطلو لی میت تای

 نویامهنوردناندنکو دنا رب و ۍ رات اوم ور هدنوبانضهیودرا لر كاا

 ناطاش هدلاو و شاردنوکنویامه خو یدک رب ود د اتش هلآ راتاو |

 هم انک کو زو زو ى ۹

 1 E مک آراد ەلىم شلاروت لاسرافیّرش

 ۹ ۱ ی رو 7

 8 لا

 يدبع ی و ا ی 5 ا 3
 ینصا باب هدفجسو ر ین اکراودرا ر اسو كي نردلا سم رک دلا فل اسو |
 یاول نف فرط اش اپ فسوب مرک آراد بونلواتوهد هلت نانلوآ و دانا |
 هلی بلد يليق لح کیدا تراب زره هلل روس تصخر هتراب ز فی رش |

 هراز رهو قره وا عاق « دعازبحا ماقم مر ایرضح مکا رادرمم نوما باخت |
 ېاول هرکصفدنماتسخ تراز ر لام مسر درهرو یدنبلد لوا فلا

 يودرا هلی ۷و يالا هدنزومزور ديو سلوا دنب هوس یوی فپرشا

 ار ناک» دنس اخ کوکر دنفرط تلا كنس هبصق جور نوب

 ردیف جا

 ۱ | رب یزو وباط هيمو هد هراس لاو ههنا نادغب هسسذآ داناو ا

 | ميج يجد ڳل ه٤ بولوا هززوا كبعا تک دفرطورب دیا | تفیاسم |
 ډلو کر ی اوو هر زوا قلوا نواعم رانا | یسودرا |

 یفادراهدننع حیارخا ندنخارج نامه هلأ جام زا یراوا هبنسو هدماکنهوپ |

 ۱ صالق نالو ایت ان كنس هبصق ابو يسهلکسا كد يخد ندنفرطنویامم |

 | تلنیلاوح لوا هکویلاح تولوا « دخلوا لاسواو تیتر رکسهرادقمرب ن

 ا لاضباو بیئرت یرکسع اتش هلتقو بنو ايفا
f م ۳ 2 ۱9 
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 بک ۳ وب
 : لا او سس

 ندنوبآبقی ءودرا نکل رق شا ارو هل هنفوب جهل زا هقشب ندن ۱:

 بای هدنالشوب هبنس نتطلس نا کرا لار هر نالوا دک دو 3
 . رثپ ديا دکشا مامو |

 3 E TY صوب ابهیودراو یدادتشاو ماود كبر ح
 ¥ یایی:كنس هعقو # 1
 تب ایت OOS ی 3
 دهم ببح تدطام نیم نشو لساس لس هفت مش بش ۱

 ۱ ۱ هنغلر اسرتخاو هبت واخر كموحرم نافاخ یلاحروتفو فیض نالوآ دوهشم 1

 ۱ هب ی ارقیحاص تخم هاشداب تا اوحو ناوخرب یک میلس ناطلسران دا لج

 ع و نیو راوخیتسو E ییدح فا /

 ا

 ار سا ۱
 ۱ ۳۹ و Ek رد ةف یتسیراکلدج راکقآوپ كسفلخ |
 ۱ رلن از قرح هلو كبر هلال هلبآ نازر ام نوخ رار وع ری رایت :

  ندنیکیدربا بوي درام اکبنه قلی روف راز راک م اکنه هد هشوکررهو 1

 قول هبنش راه یهادرف كن راسولج هب  یراپربمح نا میس نا طابت
 قواو الایسر نوا ءفیدخ, مهم دنسودنکو ي ياقتا هد رادنص یاش اب فسو

 ماین لاخدا از اغ فیس هقدیلوا تم انفاو مش شیلا هر زوآ

 هی هیرفسریبادن یم هینغب دلوا یر هن اراب رهسش *درکمازج تروس قماهلوا |
 رادصا نوپه طخ هعطفرب باطخ ياشا ماما ییشلوا تقوا دم |
 تا تیم نالوا تا ارو ارهج هنس ۲۹ ضرع هلي رامز |
 RARE د طور يدان اطخ ةیابشاپ فسوب مرک |رادربم هدلًموب :

 و ب اا لع یت وک یب نوت اه سولجت ها روس |
 انشا نی ب قباب ماقما نالوا اغا ی 3-9 قر هبا هاج بهم تقعرد |
 ۳۳ اپ وطو نیآرق ارهج لر زاحا هب قصاب روضح دز را ناگوار اسو 1

E ۱نب نی یرک بو ملا بها « دفدنلوا تردآبم الا 03 وب » 
 دره هکنوج ۰ هدلاح ینا دیدی دیدح . قوشو هزات شب ۱
 بت ت اناا م 1



 نکا یی
  EEنا . Ea TEسو اا ارادن ۳

 تکو یکعصص كنس مزابهش هک درک هلا صاضتتا نیغیص هلون اتساو 1

 یدر ولوا شاروکش دا یلشاب یکیا بولب ردنوک لر هپ دردکرک هدیهاشداپ رفس

 رقف دبع ردل افتشا هع بوبم هنلوا كرادت هلی و رکسع قلا ودر هسخوپ
 نلعب برحو كاجو یهنو شون یی هنکن هراپ یللاز و هلب و هکمردیا نظ
 هم ادن ولو تاوداو اط لمکم هسلا ندعمردل وط هلیا رکسع مالک | ینلاحا ردو

 بونانوط هلیفصن كب هبت رموپ مه هسنلوا م اھا ہد هلب ام هایم كنم د
 هدیرا هح هلو ا شاداب هک د هعطق شا یر نلاعت هنوب ھو

 یرار وړپ هپاسو ناب وج یالارب هلبا تالاو حالس بد ېپ هسخوب ردقوب هاتشا
 حالس لوا هکردن قرف كنو ندکمردنوکه کنج هدب ودیا راوس هرابسا ان اوت و رارپ |
 رولوا یک اله بس هکلب هلکمااب نف هتشب ن دنف؛دلوا یس هد افرب كيساو |

 ید)وب مانخ هداروب یالک لسدنفا بندا

 هدتلود یبس لصا درمل تع ره نالک هعوقو ه دلا ماا سا فرط ارو ارپ هتشا

 تاو کوش هل فلوا ترابع ندقانسم ا-ظن هلوقمو نالواراکرد ۱

 مردی نط رم هوپ ق> هدکن هكا

 ا وک یتاسهمو تارفن كنس ا٤ و د نکد هرف هلیا الب لر ال هنره
 هلب راوص یفو ح ورخ هنکدهرق اشاپ نیسح دیدح نادوق قرهسناوالاکا

 یس هطا نژ هربپ هدننس هدعقلا یذ ېس هنس ( ۲۰۳ ) وشا قر هشالوط

 حارخارلع دا هے ہوق ره هطا هد لاوحا قیفح بو دیا دورو ه نه اکیس

 هد هطا هلی رل غا رارفرلقا زق رفن دنح نانو هدنلکش لوع هرو هدقدنلوا

 یا رویم ندنکوا نو رپ لیق هدعب و لقن هریک بوط هحطق ىلا نالوا دوجوم
 نداروا هرکصن دقدنلوا تخادنا بوط اقرب لر هناک هنهاکشیپ یف بل هتیلوا
 هم طق نوا شب اشاپ نادوق هدقدلوا راد.دب یس هعلق یزوا بوتأوا تدوع

 هن راوص یزوا سفلاب یاب ےہ ناق ھلبا عضو هیوصوپ یراسیک ك چ وک
 یراق دلو ارب ندرایک که دوص و ید راول هس ور بو ددا لاخدا

 یرلیک كحوک ضصعب هنتفرف هعطرب هلیس ادوس طضو ذخا یاب هه يلا

 ند هیمال دا لک ا ییا یک دوصوا هدنراکدشا موده هش رزوآ ق قیقزتلاب ۱

 هنن اهل کپ هجاوخ هدب بونابف فالتو قرع نیتقرق قر هلبردغاب را هلک ةعفد |
 هد نڪ د هر نزاو ردشخاوا تدوع 4 داحس رد « دنساولح يک ۱
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 كب هنسک اش نسح یزاغ ن الو اب رد نادوقورلبا هبااطم لام ند زب هیلعتاود

 | نیبسح هدمها یداب هساواردام یا رارپ رب ن دنرب رک | بویقسا یتیفیدلا مان |

 یک درب بوسک هل وو قدراپ هل وشرب هسخ وب ربا نیمزریز هرکصو
 عفدنمیسب رب كبس هلبلاصفنا كن اشاپ نس> یدراردبالاذم يب لاقو لیف ماطر
 ندنتح هوا OEY هسرانوط ی ےکر ه هرکو بواوا شلوا

 "| هفرطره ودر دفح هوا جد ف.طانو مارک | و نفت وا ۱

 یر هناسهب رب كج هيد مه قنرا رول هاسر هلضعاوا شن هلع مهاوا
 زدم

 هنب رز وا هبربم ن اف س هعطق يکنا نوا نالوا بنی هنکد یا هبسیا هرکوب
 لیکم ینارفن قحا بونلوا نییعت ع وبابا شاپ دجا یسادهک هناسسزت

 ولتیلک نوعا عود اوب قح هفبح ۰ کد هر و ید ی ندنفدلوا

 هلرکرادت تارهن همر شود تفو لیحر TA ر دلک مزال دا هب ی رک ابع

 رخ ی ندنلاح کد هلن و هک و لاح رد ثعلوا لاغتشا هنن اصن لاک | كنناسفس
 ردها ہل ےب | یہ یکج هبم هلب روکش دارب هلبا ت تارقت

 ت# ع هدوص وم توص تونلوا هج یعاعودز ك هرو هکر د یدنفا دا

 زکد «رق منصو ردک هءطق یللازوپ بونلوا فرسص را هنپ رخ هججن لد هیج دیا
 ج راخ تفشمو نح نالیکح اد هیعتنلوا را دنر کسه كح هدیآ افو هني رل هنکت |
 هدیفس رحم نکل بولو! هدیسر هماتخ هوا لاح هنره نکیآ تردق "هلصوح زا

 یاب نابکس هرو مضلاپ بویم هنلوا را دنرکسع هلهجورپ هراهنیفس كج هدیک
 رکسه یلاع ما اب نبر وم امو ناطباض راسو یسادننک هن سرو یشاب یبناتسب و |

 شماغ اللوق حالس هدنرع زمارپ هجوکو هشیا یالارب هل رب ترشابم هنکرادنو عج
 هراسک هاوخارو ها اوخ بوت وط ی را هل وغم دنهدردو هلتسم ش٤ روک كاسنجو

 للع یجحاص لاسبعو لها ه د-قلاراو مرج لبا هناه وب یس هنو لی
 لوبق یرلطباط یک هلی رام وط یراعج وج علا انو علاباضعب و یرلجاستجو

 کد قا ندببسوب ی درررپو لوي بوبدزک د هب هفولع نالبریوو بوبا |
 هډ دضس س هلب رلغا تقو راها هدنه اکشدپ ساطابف هداب ز ندهامرب یرایک

 تخ ياپ و راب دنرا رلتنعلم هے تولوت زا فم یرلک ناصر وف يرد ما طرب

 يدلوا عاب هیاکسنرا یی ایات تلاح ن ایلوا یس هجقفتو هد افرب ھلب وہ هد ہرلطت ود

aA 1وس ی ید سا  FASنكمل رهشلوا ةتوه - ّس  
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 نا و
 بک تیز

 با ید كلاعب لب روک شبا چ رو EH رت هطب اضو ماظن هل وإ

 رده انشای یکودنا ه دنس هاس یک رت 7
 را

 هرز وا كلبا تم نع هزکد هرف اشاپ نیسح فید ناد وق هسا لاا ۱ ۱
 لو هعطق یا ه دنکوا كبب نگردپا حارخا هنا زاغ و یو اه یاغود ۱

 زوردتح لاحرد هلذغ الطفص نذوب یسکبا هلسفمردشعیص راوض ینوبلق | ِ

 هلهجو وب بولی رذشنبهزوا قمالاف ندرفسیرهنلوا تمه هنب روس هدنفرظ |
 هدراطشا اوه ق رەوا جارخا هنی رلکوا رات ېراصو هرد وس نوبامه یاغود

 هزکدهرق لبا اوه قفاوم وک ی هچوا نوا كن یشناضعر هدلاع یتیدنلوب |
 ردشلیا تعزع |

 یافلاق ندنفرط ناخ یارکتخب نانلوا بصن یناخراثان هدیناخ دج رودرخا |
 لک هب ه انا ید ناطلس یارک دم نالوا شملوا بص یوشان ن اوفو
 ا روڪ هنودنک هلیسلوا شک هداعسردهدننفع ن وبامغ سولح هرزوا |

 اطعاوناس>ا رهبطعو راتملخ تالذک «زازربم یه دنن ابو اهنارکیاناطعو |
 ندقدلروبا ر ا تام ارت او تاقتلا نالک مزال ندير ات رھش یرط قزەلوا

 علخو ناکوربت لیخزهرروا كلر و هلن اف یا بس ار ۱
 ندنرانوبلام نونامهیاعود هرکصندقدنلوا ملت هع کراس یابشاو ها ۱

 ياغتود هرکوب ید یوبل اق كنا یدیشعلوا لاسرا هشن اج هان لبا عضو هب رب
 ردشلوا تکرح یاتکتادا هدوصقم توصربازب هلی نواه | ۱

 نادوف دم ییعوا تمرس ندی رانا دوف هت اسر لصالاقو ندنراخت د رک |

 هتیزاناصزوف هطلام نکرولکهت داعسرد ب ودلکوت نودا ها دغر هرکو
 | هرکصن دکه با فلت یس هنادر هلبا بوط كردپا هر راک ردق هماشخا توک نیاز

 : قیطات قرد وا یهاشداب سز هعماس ییندلوا سوت صالخ ندنراحا ]اب ۱
 ا
۱ 
1 

 تعلخ لیا لح هپ یا قم اف روض > موف ناد وب لاحترد هلغلزوم مالا
 عقر زدشلزوب نامرف 2 اعود 2 قا هرس داد تا کا

 را ةف 2 ضاع ود یرانار نالوا ۳ ایوب كو اوت قالوط | ا



 EEF 73 لا او هل هک 3 هه ره نا نال اللو روک ضع
 نی اهو شقاع نب راقذ زات « دل کبد ی زا ه تعلاطم ی رلکدتبا نايه دالر

 یر وا هن ی زا ها دل ار نور ۆظ هژر وات لاک اتتقضحت ندنکبدشود

 شور تیغ ةناوا دافغا ةنکح كارتا دن هک حمل یو هل ءان وناوي

 زواک مزال یم وار اتعا هنس هنزاوم وغ تادنافو

 TC اونمرب لع دلا تعصح کاش اپ نسح

 زد شعل وا داتشا هیابسا ضعت هد رها نا تاو ا ند ه مغ تاناضا

 2 اوڏ هلن زاب د موش كن اتاپ ۰ نسح «دعاصمو جد یدنفا تتذا هلع ءان

 0 .رزوا اوا لباس یتدوه بو هز قفوم هت همر هوا هدید رانسخ

 رد رب
 ها او ڈ رکو زنش دعا یللاز زب اسشاپ نسح یزاغ ید هدنخش رات سام
 هدب عو لامها هدکر ادت هرزوا چ )الت ا اد هد ها نم هک د هر 0

 ۱ ةرلبک ام ی رد در دش ۷4 ly دو طب او ارو شفا اللوق حالس

 ۱ «ارکسع شخامروا لا ةطا- شب و حالسو شهرک حل وهم وب ٹو قاخدا

 | ثعابتوضم نالو ار اکر د هد لازا- شد نادوق نک: ار اکا یز اقج شار شوا
 هنفدتاوا لناتقم ادا یاغود هدنرکوا نو زلة یژوا قزهلوا تآ رج
 ندر رخ ودر د شالوا تفلت یتهدان ز ندتهضد

 م او هطبار بیس هی رکسع ی اوطذسف ک کل هیلعتاود تقو لوا نکا
 هرف هد نا اخ:ینیدتلوا زاکرد,تردن ماد هب رک انتسع هل تبتصوصخ بولوا

 رادقم ندنعدلوا لباق سد یررهیرو ملعب هدنفرلب هری تدم ییک یرکسع ۱

 هوا بلدو رفط یدیا ی ر وص نحایسمام هنلوا لادن یی ویلاق هباهک |
 اشاپ نسخ هلیعوقو راسخ هم نع هداعود ها تولوا هلا ق هدفون را

 ۱ قغونوا یس ولج تامذخ هو و کمر وشود ندرظن یریزو یزافرب یک
 ةسور | رو ارب هدر هر احح وب هکیدبلاق ندیمقاوم هف اصن ا "هدعامو رز تگ ال

 ناصةن لاک ا یپردیب هنیرتق قجا بولکهس عوقوراسخ یلک ید هدنفرط

 یزوازاتنوتب هوا اتاپ نسح ردش نم از یی رح جان ندنکیدلکهدیا

 زا دادما هل-هح ورت ندفرط ون هلو دن" ت ول وا قرم هدادنا* هدنلحاوس

 مزال قل وا ل وشم الکو تته ندب توتلوا لوئسم یش ودنک ندنغودمهنلوا

 ع دود ماکت هسکقوخ کب ندن فو طب كن اشا نتنح هخ هج رک اور ولک
EAEریخت ده ی ڪس :.تسسسس  

 ٭ هو #



 nr )00 یه

 | نالوا یا راتمدسخ هجو هتود نکل یډیارا جا یعس هل ہا اک ا
 رب دن نسح كا لزه نامه هلبسلوا هدز اضق كناشود هجا یت اذ ر

 ہلکک مزال كل وشو د هن دف تافام یقالن ہلا تا ہیاض لا | هکلب بوبلوا

 بولوا تاذرب شیدنارودو لق اع اشاپ نطسحم نات لوب مافمناف تفو لواو
 مک نب اصقت ل اک | كناءودردف هر اهب ل وا٠ دل اح یغیدنلوا لنه اشاپ نس

 رولی هناوا ملیسن اعود هنسسودنک ه دیونلوا باشتا مک هری و رواوا ردم

 هل اغوډ لم هدر اهب لوا طقف بوبمهلیرب و رارق هنلزع كناشاپ نسح هلکمد
 یدیشلروپپ اعنا هدنماقمهرزواكْعا تافام "قالت هدیودیا تع نع ه نکد هر

 یرکسع ونا ریمکح لزرع لوا بولوب ع وقو تنطاس دد کت هرکو ب

 هدا یییدلوا رادتفالا ی وف تاذ نانلوب ابر د ناد وق نیفلوا م ولعم لاس

 تبضا هلیما وندن اکدنب ص اخ نالوا یتا عور هدر وز كنهن اهاش تاذ
 تقو باج ا اشاپ نسح یزاغ هلغلوا مالم یسلوا ندناوذ یکج هدیا داععاو

 مور هنس هدهع ناد وف نیسح یلدی رک هی رب هللزع ندقلن ادوف هر ز وا لاحو

 هدنفرظ زور دسنچو شقاوا هیج وت یغلنادوبف اب رد هل: هیاپ یکلیکب رلکب یلیا
 ردشماف ناسحا ید ترازو یالاو هیتر مدقم ند زیا ج ارخا یاو د زونه
 یزافرپ نالوا شک ندنس ه دهع كن هچسج می افو هج وب یک اشاپ نسج طقف
 توعد یاض اسعاقوح كي ید یسلع ار ب وکنم* دقو هل و لرزو

 هذن اعش رخاوا بونلبق دم ان هنص الیشسا لس داف یزوا ندنکج هديا

 هنس یا تکرح مدقا ناریو شالوا هرجوت یک رکسعرسس هرق هنس هدهع
 نامه نيفلوا علف تر اشاوزمر هسنفرط هیهخ ی هلوا تمالس بجوم
 ردنا تع ع٠ دوضقم بتبوصو تنکرح ندنداعسرد هلا هرفو دونح

 ادل الخ وب ی وفع كن اشاپ دج یلس ودیا نالوا شعلوا عفر یترازو ۱ ۱ 7 یتانندنسلپ ا رارف هاکغا ر وصق هدنمادعا تای اش اب ر دوم نل هردووشا افدقعم ۱

 | رومأم هنیرفس هیسور یخدوا قر هناوا اقبا ترازو ہلکا او اجر ناخ |
 ۰ ردذیله ۱

 دنتمذم هل ندنس همن اس تاکرح كن ایشاب نہ هدهافموب یدنفا فضاو
 طفاس ندراشعاو داععا هج رد یعالک الو هدب ۳ دول كا هدهسلا اا زادتبا

 ا را خام دنس با ۱۸ ك: ا ا و



hrf Cot ایه 

 ۱ ندنصودنکهد اتناوب .یدیشلروپب ناسحا یس هبنر قلناربمریم هنسهدهع |
 نیس« جاسح هد هکرابم هنسوب ی اکوب قح بونلوا هدهاشم نایصع رانا هنب |

 یدیشلوا ناور هماش قر هشالوط ندرالوب فلاح بوبمهدیک هلیقب رط ساب |
 مادعا كموق رح شان ند_هلوا یهاشداب بصع مهم هسیا تروصو

 كگ هد-هار لالخا روم هنو بابه رفع قره وار داص هبنس "دارا هنس هلازاو

 هنر ز وا لبا نبر ومام راس اشاب یدبع یککی سیلاورصم اقن اس نالوا هرزوا
 ىلاوح لوا كکب هللا ءاطع لغوا ثناشاپ ىلع نیهاش قیاس ردصو نیبعت |

 یبصنم هدا هلا ترازو هدعد و لن ارعم بم الوا هرن ه دهع نیغلوا یسانم هلیا ۱

 جارخا ندد اعسرد ارومأم هن رزوا موق ره وش یخدوا قار هوا هیحوت
 هلکعاناینعاو تلاخد اتشاپ لیلخ هیلای وما رق قا یدیشملوا لاسراو
 ید ا لازا ثم نب زب زو نالوازومأم هنیرزوآ بولوا یه اشداپ وفع رهظم
 ردرلشعا اه راد لاحرا اقاعتم

 ٩ لدب رکو کل رکسعرسهرق هلبل ع كناشاپ نسح یزاغ برد نادوبق
 ¥ هب ب تالاسو عی افو ضعب و یلن ادوبق كن اشاپ نیسح 3%

 لریارخ نالوا ارد ناد وبق لالقتسال اب وربند رل هنس هجو هدناخ دج زود
 هدقباسرغسو تمه هیطش اد دخت یب: ماع فن اسرترومااشاپ نسح یزاغ |

 هلبا لاا ر لنوبلق ءلوبب هدفرط تقو زا نکیشلوا قرتح هیلکلا نوابه یاغتود
 هدرصعو هدماشلار ده تل نكد تبا تردف«یرص هنلا کا كنون اہھ یاغود :

 نیدلارخ كنتقو داوا عانا ویب كه م حلو هد وناس لاو |

 هدنغیدقیچ هزکهرق هلبا نویامه یاغنود هنس نکع ,نکیارولیقا هلی رظن یساشاپ
 هدننایل لوپاتساوتس ییساعود هو رهرز وا یتیدنلوا ناب و لیصفن هدالاب

 شلباارحا تسد رس ی هیلعالود تموکح هد رک د هرو لردیا روب هے اب

 فلت قر هروتوا هراغبض هد نه اکشنپ یزوا یژک | كناتود هجبا هد هسیا
 ندنغو دنلوب فقوتم هيا ود ها هدا یس هظفاح اه كنیزواو ندنههدلوا |
 بولوازادنار کله دنل>اوس یز وا هلبا اود ؛لویب ردق هباتش ےسوم شاپ نسح |
 هنسودنک هلا اتو د هصهناو ركع هبل سرا همان دابرف هتداعترد رد |

 هد ولوا لاق نکل یدیشمالوا لاخ ندماخ ساو اهدتسا نسا ربو تباوعت

 هدام تدش ی ی زوا ۰ دنا ولح اتش ےسوم ندنخیدم هنلوا دادمآ ندنداعسرد |

 تقو لوا اهد یتریکشالخ هلی. روب هتدوه هنداسسرد لبا هلرتهدناح |
 سس سس

 ٭ نام #



 ۱ هی درد ر را كيران وبا س يانوت عالطا ب هک هنیزللاو جا لیصافت

 ۱ هلا لتف نییاا ماسک ذا )ا فلاش و ته زادنا هاش اقا هن ابی نوک

 | ربزو * دنویام#ش یودرا . رایدرون تبشخ منج «دیزرا ی اودعو ظباببا|
 ۱ نویس شه لوح هار اضحا ۵ SR ۹5 دنوا یا نانو يابو |

iهلی ا ا ا بلر چ ا رج دکن ےس زاوق هدن  

 هد بو بدأت ها نسح تدمر ندنفزدشلوا مولعم یتبداوا مقم + دنر راد

 | یر. دوح مو فڪر اسو دونو لاوماو بیرونو عی وسا ی هاشداپ وفع هدن وجا

 كل وب اقناس هک اے لوه ز فر لوا ناه یت اما هب استر بوناوا ظبض ه.يربم|

 ۱ تردد دوجوا قید بلوا هیت ز هب دنا تحلاص رگ نالوا لیکو یعهرک ذن ۱

 ۱ ك انا بلس یردب تاویلوا یرتارب زاد ةوخۈزب هوجو كنیدنفا بطن تنکیو

 ۱ یدنا نشد قدصد صد هبا رعو بولوا ی کو هن اضاکرب هدرادکسا ها

 | ل وعلا قداص کز دیارب سعی ودرا یب ههقووب اش اپ نم لربزج (لییقت) ۱
 | دیدج البر وب هدازا یتا هدن ًامتورو ۲ تاب نانسلوارکه یک دا

 || هتيم: هناسسر تولوا نویامه بولطم یسلیردنباهیب رد م دفا ناارپ کن طن |
 | ببرق كت هیفس هلبومضفت ك ءو ترعخا هی هد کک ۱ هيبت هعفد اقر |
 | یلننکر هو دلو مروت ندایزمب دا تیویلوا کک ساق ليكتادادهخلا |

 ۱ ۱ نالوا قراره تو فی شن هب هنادز ناسه توری كاردا سهاشداب |
 یدک بار ۳ 1 حب هلو ةد رور اظ حلا یراوک ذ نیما توفیح ا

 اتش ها : ہلا لالدتساو ر طر وصد نس لوا م ایا كم وقس هلا زاشم

 هذیدع هوجو هز نوا نيد لوا لینصفت م در هنب رالالعمضا تک شا

 فولوا وتم نذهاوع لا هیسیاراو ید هبفخ ب السا مپ تولوا

 o E هات صاوخ |
 € لارا تالقوا لع تحوک |

 ۳ هنیلس* جنا ب بولو هرز وا ناصع ه دنس ی دننح ۱

 هود هخی یادذو لب ا یلعوا ىلع كجوكن الو هار دنس هل دیش یان 1 0

 ۳ ضعب هد اج یر دم هناوا | تاب رفط هد ها ا رکا

 هللاوفچ ییشاهتش نیک مار مروا, اوا ٠ هدب ب اج ونک هلت افغ طسوت |
E RE نور و وه او رخ galt an r > a serene A 

TN a 
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 لاتسزا هراندقم هدشاما دناخ رمو ناقصتسا وڈ رم رددوا ترازو لا
 ریز و و تعزع هعمل هیلجو رم ید هد لا یراز و بودبا تاسیهاک هلا

 لغتش» هلبا تاها لات اسو هوطارقو تدوع هی هناتسا هدنیفع ی اھو کھیلا راشه ر
 هردآ هدنلناوا رفش یکم دق بولوا لخاد هنسس هاد اشاپ مر اتص هدقلارارب و |

 ناکتنج قسازاکدنواذخ ندتاکرحزاد هقبطو صرحو رونق ریست یار
 یقیلتف تولا لا ید یرلت طح لا قطصم ن اطلس ناشا دلخ |

 نینوخ توذنا نفل صیلخت ند هکلهموا هلبا اهفتش طسوت نکا شنا
 قرتصتو لام بلخ ید هدروکذ م لع نکیشلوار ودعم هدرهاظ ةلیخارادریفد

 قاشان نکیآ هد و درا بودیا لا ضصسا دوقن ق وج یف هلی لابتحناورکمرب
 هنتر قیاس راک دنوادخو نارمأک هل قلتشأت یبویقو ناشزارح البا لوقا
 هدنرافدلوا تف الاخت نیشن كنروا نادنرافدنلوب شعا تانسا هلی همولعم تنهج

PRهب ی دفا فیظت بوز ون نازرا یر "دن اکولم تج مو تفت هد  

 هبهنابحص رم یر دیو بلخ ندودرا یر دار وردپ هل هیچ و ]ییلباک فرص

 هلا لاخوت ئال تا بلقلا حله هبا ال تا وخ ی ی رداز و تل نما

 هن رلسفن ینطلس اوفو عفانمو تاهتسا ی هلع تلود نفاس ال حرف

 تایکا ERIE اک دلنا باشو مش ربذکت هلن صاتتههخنا

 هيه لع تلود تولوا تافاو فواتح میت قلوا هدنرلفالخو تالعناخ

 هلسس 9 هجرت مدعو ب رشم راهنزیزو دما مزالی را دوو
 قوح فو یغیدلوا مشعم نوخ هنشغا هکلب وریذکت نان نانسراوخم>ز
 Et هے تقر هتفر یرلقذلوا مانا هاووا هد هلا ماقا هيد روما

 ات و هدارا یب رالا صقناو ل اعد تولوا ی ولعم تاموج ره قلاس

 IDS کا یادیآ ارز وب هد اما قبقاع تفاغو زا دا هی

 یرلهاحو لام لرلموق ره هر زوا یی رش لولده ( یاسا ءآرنآ یفطت
 ته ادب ی اوز ترسو د3 وم یرل_عطو صر> سا 11 وم

 هک دنا ۵ دج وت «راودنک دال یر کل اقا | نالوا تنا هلا لتفع

 بج ومو ید صد هبهرمطخ ر وما نوک اتر وک تولوا دده یراز اهاو مالحا

 یهلارهق هدنر قحت نوجا ی راک دلا یدسعت یدحو روط نالوا واس

 راب راه دش نالوا مانا لاوخنا یاناتبخرادرمخ کوب لییصفت ی دسلبا روهظ
 ك ارادوق رح هدن راقدلوا لاسقو تکو ش هداسهناپ هنطلس رپ رس ماقتنا مارچ

 هم مست

 سس سس
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 یوو هيما هنمالک تاب رب هدباب وب ندنرلک دلک هدیا طب رفنو طارفا لرد هزوک ||

 صيت مدعو لام لجو حارخا ندنزهیساق بولق یمتتنهراسهق تبشعو|

 Hr ور ابو

 یکناون هتشا هلوا شعاوا لیکتت هلبا لزع اشاپ دیج لیلخ ره ہلا لع نیکیتا

 نکدردی وره یرارمغا هدنرلا فح اصلا یموم لیلس ن اطاس یالوط ندنتس

 باترفظ هد قر قج4 وا دنس رتاداکوب هدقارواروص ك رکو هدراخرات رک
 0 هفرص تباو رر ر ونلوا هیاکحو لقت ها ند عا درع ند ر لدم هل وا

 زرد ردلوهح هحزب لاح تقیقح
 هلبا ثح ندنتادمتو ماظم ید كنسکیا ی دنفا فص او هلا يدنفا بدا اما

 اب رک( یرلمالکص كنس هلج هخرکأو ردراشمیارادتبا هن رلتمذمو لصف
 لاحو تو یاضفا هدر صوصع هل وب تولوا ی رام ند هنه ادو ضرع

 هدنرلق> اهملا یموم دیهس همینلو لتفولوا هد هسا رک مزال قعلوا داععاو
 راد کوا كفصاو نوجا كعليب لیصفت هجور یییدلوا رابهطا تروص هن

 هک هلی وش ر ونلوا رتو تل هدر ز هل ينبع یس هل صفم رفق یمیدلوا شمزاب
 ( دان رام >! نمو داساهضخفیا نم ) هک داسو نوک مع نالوار و ملاراد

 بوب رشت نوعا NEE اعاد رذفالسا درک فاصتا هل راتفص

 هضافتسسا ندک ارداو لقع هوکشم بودیا ینارهاک نیا حرطو یناما
 نوتعمو دعابت نيج نماد ندقفلوا یلاستحا لاکنح "هدو ر رادار :وقشاو

 فوح قد هلوا دعاصد هداهنمدق هنس هنن ره هح وجرارلنلوا یروعتمادنروط

 لیصح لب دناوعو قفارحراصحاو + اوفو عفان صابصتخاو لالحو مارح
 لاما هپ هنوکت ایهتشسو هیویند تاذلتسم راهنو لیل هلبسوب بو دیا ج اردت سا السم
 لاح حا لابخ هلیا هن اطرش سجاورو هن اسفن سحاوه نوکب نوکو لاغتشاو

 اضق رش هدنراقحو ل وذ هللا هبهلا تاعب رقن شار ود اناد نوی رلکذلبا
 ردلوفصو ر اصب رب ,رابراره یکیدلک هلوا لولسم تحاینسرث ات

 ردهدازآ ندغت نوع ۳۱ # روم نابل بازو اجت نی دحر ولوا غم یاس (تبب)

 یعتواطقسا سد رلصا نعاغا مل یتیماهناسر كلذ ىلع ءانب#ر او رباوناک رم

 یماز ارسم دبع سک وا قاقرسا ندناریاراد كنیدنوا یا جالا یداماد ی اب

 هنری دنا اد هس و قاستعا یوق رح ارد هسدتهدخآ هقئاس ۳

 | نامز عبدك ید وا رکب یراد هلب رخ ۰ هرکص ندندمرب بودبا افرا هک رتنکر
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 ید هعفدون وللثم یتیدلوا شارپ و هنس بح اغا یکصخ یسهدلاو هد تو
 هد هنا شعلوا الأ هسا یدعدفا نیما یردارب هلا یراد رهمو یرادهنرخ

 ی الیزسا هناشههراناو یس هه قح هناوا كیرشن هنپ ردارپوردپ كنيدنف نیما
 سيدا ود ی دتنلق هیلخ لب هدنرو ص زورد نج ن هغیدلوا تقابل هل اع

 ردز رح هدنګ رات
 ندلالقتساو لابقا حوا هعفد هلبعوذو تنطلس د دج ی رال تو ببسلصا ۂلرادوب
 كرر یدنفا یرونا هلفل وا ترا بع ندنرا یهود هرابداو لذ ضیضح
 نداشاپ نسح یزاغرباد هنلتف كن اغا ميلسنکلان بویمزابیشیبراد هنیدبو كبت
 ریطستو تدن ییوتکم رک ذلا فل اس نالوا شاردنوک همرک | رادرس
 نالک همرک ار ادرس ندبف رط اشاپ م اقم اق هدنعح یلتف كنيدنفا فیطذو |

 هیاکح نفیدنلوا لس هدردق هليل كن دفا فن بودیا طسب قتل ام كن هداق
 ۱ ردشخا اهتک | هلارب صو
 دنتندلوا یراربغاو ظیغ ؛هقناس ید هدنفح یسیکیا كيلس ناطلس «هلاحرهو
 رووا تباور بس یکیا هدصوصخو بودیا تلالد قابسو یفایس كعباقو
 تبح اصمند هر لبا فا نیسج رادقوچ نکیا هدسغق میلس ناطلس هکوب یرب
 تفواوا خو شلد اف هرشب 6 وکه هل تفرعم غا م س هلک روک کیدا
 ییمضاخلوآ دیش هال وا هر وب نکات یس ہلکا كن سودنک میلس ناطاس

 یغیدلوارو ج هنیدس ینه هنخیدلواندنساضتقا هینس دا راهدک دلی وس هیاغا میلس
 تنسودنک رک ندنفد هاوا شبا هلما عم هلبا فنع هدتیاور ریو شلپا هداقا
 ید هدنعح اغا نیس وللثم یکدلیانیکو طظیع را عصا هدنعح كنلعوا رک

 یلدی رک دعب ورادفوج شاپ هدنسولج هلبسلوا لاکر یبم ندراتفولوا اهد
 وید اشاپ نیسح كلوحوکه کر دشا بصن ارد نادوبق هدنلزع كن ابشاپ نیسح
 هرکتنصندنول ەت رد شعل ول نادوبق هدنن امز هدیدم تدم ت ولوا فو رعم

 هحو ینیدلواروک ذم هدالاب ید یزپ ردکرک هسنلوا ناب یلاوحا هلیس هرمص
 هک اد وک ین وک جاوم جارخ اک ردنیغیک لزع كناشاپ دیج لیلخ مروا
 م یسالجا قیاس ناطلبس كلر هلیردتا ثادحا هتف هنس هشاط یرعلب

 ی دیک كنو كص بخ اوم جارخا ردا س> یساغا یریکی یفیدلوا

 غانراوهش ر د یعهجو ز یتدواو هپیدنفا فی ییغوا یتدواو هاغا مس
 د وی هعوح رم نالوا یر هرب مه تب راترمضح ناخ دو ادع هلبتطاسو
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 | بوئلوا جارنا هزاغوب هلیارا رضا ندیهاشداپ هاکر افن دن هاکشدپ یکشوک لات |
 هبهراع هن اسرت الپیبت یرل ترض ج ناخ میلسناطاس ینوکی ستر رازاپ یمادرف |

 دومق هلبا هناهاش تیاسهمو دوعص هنوبلق رک نالوا یناطاس هاکنیشندو ر ولار
 رلیرامر و ناهرفیبد لزوتک ی لس یباج ییما هنا رت هدنښیفه یمیدروی ||

 نکدولک هب اطلس هاکرطن بوقیج ند لحم ینیدلوا هلبا ن اج میاغا یاس
 هنشدقرا نب رللا ىکا نامه هلفتلوا تراش هزادالعب نالوا :نامزفو رجا تنقزتم |

 8 ردرلشعا مان شبا توریوج,
 شقا رب هبا شاپ سوپ م رک ا را درس كناشاپ نسخ یزاغ نلربازج را داک یب
 هن اترت الی دبن هعفد چافرب یراترمضخ معا ةغیلخت ملاع هاشداپهدنت ارب رک یمیدلواب
 ةنیفس نالوا نوب اته بولظف لوزت لوا نوکر او زا ذکحو ثشک بهرام

 هب لع ردکنردقتره هدنرافدرون تنور نفیدلوا یهتند هلع تكنناطاس را
 هنیلا ني وم نما هد هنندلبا قلعت یر هن اهاش هیشت هنلوزن كيوبامه هنیفسو
 صغ ثغان یت اھا هن وکر خاو یترران هخمردلاق نو هلع ایلک پب ویل وا هبنتم
 ترا شا هنس رحت سرب هدنهاکشن هر و رم هنیفس ناه نیغل وا یهاش داپ

 ۰ ردو زر وید ردشلز وی تربع هر اش لام هبن لاحو
 هدننض یزراضحا هت دارد یخد كنیدنفا نیما یودارب ها ی ٍدنها فید

 جارخا ندقج ر قسد یسیکبآ بولب نوک یکصخ هلی اغ نما هنوپامه یو درا
 هنداعبردهرکصندنراقدناوا فیقوتهدنسبح یشاب ی انسب زور دنچ هد رد هل
 هرکصندقدناوا هرداصمیرابشاو لاوغاو عنضواسوبح هنب اهاخ هدیرلکدلروتک
 نوعا یس هرک اذمصصوصخ ضد ناک یس وھک یی دی یعزکب كفی رتشناضمرپ||

 هدقدنلوا توعد هب یلاع باب یدتفا فیظن اشعلادعب هلتروص شعااضتفا |
 دیعلادعب راو معانات كپ ید دیا م الس هنیراترضح اشاپ همدا ناراو

 رات وز و ید ندیماغنک اق فرط هدهسلا شایا باوج در ویدز ردیا تاقالم ۱
 ير ةلوازاوس هتناراحان هلکلردنوکر یخ را نکتویدردشغاروهنن هیهم نیم ||

 یا دطوا راک اسب هدکدلنا دار لوخدډ بولک ندنسویق درا تكایلاع باب

 لاخدا هب و را ندنسوف زیس> قوعوص بولا لر هید زکسر وما هلترفاسم هدر 1

 رکسح هدنسهراوق دوا زابدلبا لاصبا هیاغا یئابیج انسب نالوا هداماو ||
 بودیا ماس# یی زاک ردالح هدکدروتک هز ون رم لڅ بوبد رد شم وا ن عرف

 كب ر دپ امدقم ی دل مانا تربع هبا عضو هنو یاس باب یوطعءرس یدریا -



 rf یر دوم

 راخدا لامییبخ هبا ج هراناور یارقف ۳۳۹ CEE د

 هد هناتسآ هاکر اتنسالاب هلی هرن ا هیسور نوجا قمالو لوئسم هلزتفو و شابا

 ارظن هشیاو ر یب داوا «دکعای قلسوساج هب ول هیسو ز هلرب تماقا هد هب داول اکو

 مو> رح نافاح ید کادربسا نالوا دودعم ندرس یلقارب ىلا كن ةملعالود |

 هاش ها مادعاو لف هدانناوت یدشعلوا ةا اف هليا اعلا هسی هدنن امز

 ر دل رتسوک تربع
 ید یدنفا فطن دجا يلوا هلا اغا ےیلس ییباح ییما هنابر هد هرصو ۰ هتشا

 ندنرلفدلوا تب وقع دشا راف رک هلن رهظم هرس ) ملا تبضعاوعتا (

 زونلق تردابم لاح ل صفت یتا وجب
 < یرالتف كنبدنفا یعیظن دجسا یلغوا هلبااغا یاس یتیفآ هناسرت و

 هدنونامهیودرا هکیدنفا ف.ظن دجا یلغوا لوب كناغا مس قالو هناشرتب
 راوهشرد هله>و يا دنلوازاسشا«دلوا دلج یدنا لاغر دص یادنهک

 برفت نالوا ها راترمصح ناخ دا دی هوس فسا الاد قلوا ییوز كغ اهن

 هک اانا دن تنطاشو تل ودر وما 1تفضو لم مث ال غی اتا و
 کال ین رالانقاو ذ دوعن : ندى رلکدناکهدیا هلحادء هر وا ءاطعع قر هلوا ضوفم-

 یی دلوا ت ږغ دیاکم روکع ان اذ هساا نانا بولک هی ه>رد لر میرکچ هل

 هرادا قرط ره كح دیا سو ) لا سقاراشرس هن اع هدر هنیرزوا كتو هدلاح

 ندنغیدلوا ردانردنا نایعرمهاش یپ ودنک هدلاحو و رسعتمو لکشم یاب هدیا "

 ندنرا ودنک, یعوحالب رانا یزارا دافو تسود بولوک هتیرازوپ یرورمع

 هة ن دق دلو رظانمو بق رم هتصرف تقو یت امنو رتفتمو رکاد
 هدنکل ا هدازهش و راز E A میلس ناتطلسا ارظن هتاناو ر ضد
 ماح نالا یدش هحرد راج نالکح تقو رهو ندنرلف دلوا ن شیمردنخوک

 لابقا مزب هلبعوقو تنطاس ددحه کو ندنکبذاک هل وا هر وکه نب زادقم كن افص
 تسد ةفسکش یتایح ماجیخد كنسکبآ هدکداک مزال قلوا عحسقنم یراتلودو

 ردشلوا نادالح -

 ياشود نالوا ب بر هزکد هرق هل ساوا شاپا لولحت اب زد مسوم هک لب وش
 یان ندعاوا ن وانيه دارح ییسلوا ت٤ زع یاشکنابداب مد نارب كنولامه ۰

 نویابهیاشود هرزوا عدق سر ین وکر ازاپ یعدرد زوا كف نابع لث

TT 



ENE CV Jeet 
nn 2 هو ی ی ون ےہ 

 هد صو صج ول ناینعیدوا ناسک دھو kê حارخا دن داچو ندنکدلنا

 بوانب هلک هت دابعښ ردن هدغب رش ناضهر تیاچن هموق زرعت :افد قردنلوا لاحتسا |" ۱ 1
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 ۰ده داتهم قملوا ازجبا نوکیا نوا لفب رش ناضمر یراز هقن رس دقرخ ۲ /

 مالیسالا میش وکی درد نوا هلیس دارا راف طا تفرس كرك

 یرووعح واسو اشباب ی یظفاح یزاغ وب نکد هرقو ماتمناقو
 یسبلاعمسر یرادز هنیرش هقرخ هبلج هنوب ابهنو رها مارکت اوذ نالوا داتعم
 ید اولقب نالوا دانعم یب روت هب ولعحوا ةسنس ره * نت ندق دارو ا

 ید ېچ اوج ات كنپرکسع یمادرف بوئلوا اطعاو جج نوک لوا
 e رد شفلوا عیرو

 رمش نتمنا ایی اھت شا اهو ینیدلوا نا هاا
 ندنفرط قمار ایه هلی رلع !مایق هنهبلع اشاب نایلس ییسلاودادغب قاهالاب ی یو

 ی رفظم کلب هیرکببع٩ هود نانلواقوس
 نیغلوا لصاو هثلودرد هدجاناوب زج

 و ها هلبا هینس تارب ی یواحییب رفاو نیسح هباشاپ ِنایلس, 1

 ردشلردنوک فیسهضیقریو

 بیا ناف 7 هلا نشا تقو یا ت یراب ضح هاح و هاشداپ

 كتلود:م بيا نازاحو تافاکم بور وب تافاکمو تج یم هلهحو و دا

 ن دنغیدم ملی راو « دص وم دج رس هلی رز نکلا قر هلوا هدنس باش یرادانق کیا

 تبع هر انس !ےلپر لازا یارح | نزیههسم ضحإ هد وب تدشو ل دع

Eهمزال لر هل دز وک هل زوک یجد قرط کا كنس هیضق تلادعو  
 هنکیدلر و کج مزلاو يها نموا ابفیا هلبمامت یرادناهج راعثو یرادنکح

 تاپعصلا جو بلک تاذربهاوخرسحورویغ ان ان اد یران رضح ملبس ناطلسو

 ۰ کما | لومأم ا وق ندنسودنک ههاع یتلاوحا ح الصا كتلود هفشب ندنغودلوا

 دپ هتبزز اپ هلبچجر ام رخ هدیا نلف نسح كفلخ یشانن دنرافدوب
 ص

 یاانصوو ترا هیت هرلذلکمزال ه دیاب ون ییتم هنخیدنلوپ ند همزال یسلیا مادقاو

 نورد يالوبناتسا مت تاذلاب ھا همای لیدبت بویا تعا ی هنکندلدآ دیک او ۱

 نالوا ا د وج ا DSL جزو

roseالسا حش راغل 1 ال دوم تش ا كښ  

 زوی ی دنفا هداز مایح یسبضاق هدر صاوخ نصا یک نیمذرب

 م ناف ونیز هيام یتکن دنا هع زانم هل تیم بح ابصو هبلاطم شورغ

 حس سس
۳ 



 وب زد الی

 فسول مرا واچوم بولوا یادی تتوب اخرج یودرا ًافباش هلبص هب اب ر ی وطاناو

 كف | هززا تله قجر انابنالوا ش ل و ى هن ایسدنعم هأمس اغا كناشاب

 ناکا هرکص ندنسهعقو یوا قحا بواوارداص فماس دارا ید هنق الطا

 هدافا هتفو مالسالا ج قحو هدارا شفالطا كندا هللادع ید موس

 هني بم هغی دلو ع وقو ندنفرط نویامه یودرا یرایغن و لرع نکیا رانی
 قالطاو ونع هی ا ینو رییدتیبد رولوا بسا یهوا قالطا ندفرطاوا
 ندنفرط اشاپ فسوب هدقدنلوارپ نوابه یودرا "قر هلوا ملم یصوصخ

 یدننفا یری دخ سر ثقولوا یخو  ندنکندلزسوکت قفاوم تروتص
 باوج هليا در هک دغا بترت عناوم ان ون اقو اعرش هنب  هعطاق "دارا لراهاشداپ
 || ندنفیدلوا رکراک نکیسشعد ردقوب قرف ند هلداحم هلردقو ان طو تنساطعا
 هدنس افتم اهد تدمرب ننیدنقا هللا دیع هعهصاد وم( اهتاهواب دنوهرعر ومالا )

 یامرف ق التطاو وفع یخ د هر کور | ۱ ار ین هب تکو ديا شخلوا مارا قه اما

 | سیا قفل یا ی او كنادروتک ندنواسه یودرا

 ید هیلاراشم یدنفا هلبلج قالسطا حا لاحرد قر هلی زا یعطق هسحورپ

 ر دانا روتک هند ًاعسرد

 هرلالتبخ هب هل صوص تولک ضار قنا هر هلع قدرط ورندن درب هکنوح

 تردن هدا ز كپ هراتاذ ناک هنعفو لیراددص بنر اهم هدنحا مارکرو دص
 مدا هلسیعیفرت هرو راق وب كناع لئاضف تاوذ ضعب ن دیغاشا ندنکبدلک
 یوط انا ةعفد یدنقا هللادبع « درفس تیادب بم هنغی دلوا ندهمزال كلريدشنب

 هب مدنک ی نماعهشوپ وا هلیا شاپ فسوب هحوق قجنا یدیاشعاوا میفرت هنسهاپ

 یالضف هدب اخ دیج رود هرز وا لاونموب هنشا یدیشلوا هاردس ررحت لاونمرب
 یوطانا ترادص لنا هصوصح تا ارغط یدنفا یقیطصم هداز یدج ندرصع

 اک ! هرک وب , یتدیا هدقل ری دن وب هدن زل هملاکم ارفس بولوا عیفرتردق هنس هیاپ
 لوبن اتس او یس هاپ لی مو ر هپ یدنف اومثباع ی طصملو نعمندیلوطانا ترادضو |

 یمهاپلوطانا هبیدنفا دعسا دجما هداز یدنفا عاص دجخ لو زعم ندنساضق

 یمهیاب لو ات هکب میهاربا هداز اشاپ دم ی راض یسبضاق هرونم هنیدم اتیاسو |
 ر دشلر وب ناسحا یر ةیاب هکم همارک یلاوم صعب و
 یررطاخ بییطت كب هرکسع فئاوط هدیرح مانا هلیصوص»-« هن امزو لاعڑه
 ۱ را : یدوزو ندن واتس یودرا كن رافد تحاومهدلاح ینیدلوا ندهءزال

  7ندنکیدلیا ٩

۱ 



e 4o هو 

 سارو تالا تبانع ینلادضک ن نالوا نیما ۍرادمز ا /
 هبا لرم ی.دنفا نج یماوس تن لکو یشاب شواچ هد وباسه باکروا

 نالوا نوید حب رسم راستفرک ها دارا مدعو نوکر کید یلاح وربندندمرپ ھن ری 7
 یلیکویسیج هبساحم للوطاناو شلرونب نیبعنو بصن کپ هنلادج هدازراوسهش |

 دم دیس نالوا يما رهش ااا لو ء یدنها دج دوانرا نالو ۱

 ا ردشلربو هب یدنقا
 لاوما راخدا لردبا رود هدرابصنمولانوربندبتفو یلیخ یدنفا دج دوانرا بش |
 هدنعوفو تبقن اب لار ۲و يلا ینیدلوا شبا نا میت هلا برقن لاکو ۱

 هلبا ناریکفالخ تاغا بویمهلوتروق هليا ل رع رکاب هلذلوا قاب یلاطپکوک ۳
 وربند هبوا نکیآ طو یسلدارعوا هب هطز ورب هوس هبزاخ تاداع كنقولوا 1

 یا هلخادم هرلثپا خراخندنس هغبظوو دحوزعزآ یبروط هدیونادلا هنلابفا
 دعت لو هردق فرعدق الما هللا مر) ریشلوا تمالس بایهر هلبسلوا تار |

e ۱قد هوا ب ااج یهجوت نسج اخ نسح.نالوا سم هل هجووب یت  

 بیم بوی سن لّهتسم رظان هنیرارساتیم تاعیا نم هدن رو رہ تدمر ||
 ردشایا تافو هلیذوعوم لجا لولح ارخوم نکردیا تمدخ هرزوا تماقتساو ||
 ید ی راطن ةعست عالق نانلوا ثادحاو اس هدنز اويز کو هرق رخ وءو مدفم ۱

 یباح ندنرا شان یوش نلاع هاکزد نالوا دوهشم ییلزاراب هدنس هکر غه هبدابهم

 ردشملوا احا هکب ن امعت

 د اا لاک ذب هجن هلهح و وب E ma میاس ناطاس اناما
 4رب مارتلا ید یی زا رطاخ بت كننارضح مالعا یالع هدهریص یرافدروس ۱

 ضوع نالوا هرزوا تمافا هد هور الاح بونلور هد بسم ماقم هعفد کیا |
 هدننم هن اط حاس بولوا ندن لوله اپ وطاناو كنیدنفا كي هاربا هدازاشاپ دم |
 افیاس هلبس هیاپ لوبن اتساو,تکب طصمیرامودن نالوا شذا رومأم هتماقا |

 ندر كنحوا كاتدا هللا ارح نالوا شکلوا قل هےةناط بولوا یاب مب کح

 باکر رداپ ق اعرف ق الطا كندنفا هل ارم هلن رلهر و هدارا ی راقالطاووفم

 هرداهسزد كندنفا كن میهاراو ازعا هب یدنفا يلچ یییها هرض نالوا تک زا

 یطصم هیلاراشم یرامو دو لانسرا یلع رها هبنسودنک ن وجا یساک
 | یسلکبو دیک ف رط یکی دذستساو .ییسلیا تماقا هدلحت یکی دنا یحد كکب
 ۱ نشو دنا ا



ARES روی 
EET GETTINسد جد  

 هاکآ لد هاش افر خیار چوا کاور بل دا لیکو E زورط هلی تدم

 نیشلا ه صف و هر زوا طال یالسا !یرد Ê یرلټر سض ح

 هادا باو رم ةولص یک نود: ا لعد آ هه رهاظ بابسا هلهجووت

 تعاودبم هدنواسه یو دراو هد هراس دالبو هدندا سرد جد هصاوخ نالوا

 ۱ ر دل وارداص هيس هدارا نوعا یسهلوا

 هن ر 4 اک ولم ث از هدنءاکنه یر ¥5 E هش كز رار > هہلار 7 هاشداب

 دارم یرا لوا ماک# هر وص ررب ك اک دن نالوا شا ص اصنخا بڪ

 .ناڪڪ ف . صخا هدنب دنعع ي زانو اره سول> ناه هل دل وا یرلب را نرش

 يکلکب ي اس نھ EEA "امز كوخ ناقاج FEY بولوا ندن را هب اهاش

 یر هرابنا بم ه ابسا صوب هدعب و جارخا ندنورامه نورد هلیان ریمربم هبنرو
 هنس هد هع كي نیدلا سا" هدازاش اپ دج ا تار نالوا ی جاعزا فر
 | ینلاد یکه دلاو کب دوم نالوا یرلیر ابر هش یالالو ینلاد کر اجور

 ااو لوار وخا م یدبوا د # نده صاخ نارو ےل نا ون یر هجاوخ

 ۱ یضتکیاو یخ زا ینا هداهببااراد ید روا دو نالوا يراشا یبهوهق

 نیمرح ندنلزع یدیواد حا حالا قسا ئ زا یدنفا ناعع یرابشا یهوه

 رد شلو ن نیبعاو بصدیسح هس |

 ند وا ناو د ناکخاوخ هلرا ك نحر د .ع یردار , کی نید)ا س و

 یر هنلوا بلخ ه هناتسا هلاک ۱۳ هدن وبامشیودرا یدنفا ی برا

 کک نل یف بیوباضرع یدنفا تارو مار هش كب نجرا دبع

 ردراش لر وب نییعد لکو لوا ح
E 

 9 ید و

 نیمیشا زر و 9 ن al نال هاو یت_ولوء هع ور سا ۱
 | هکدحو ینلادم- 2 املا راشم نا طاس هل سەر تللهحاوح ه یدنفا ېو |

FANEباک هج اوخ كلذک مریدر وا د چبا یک فرص كن رلتر دم جت  a 

 | یرا درنهمیسنفا میهارا وکی ما رهطمو ینلاد اک الا راشم ناطلس |
 یاع «اکردو ینا روک نا طادع نایک هک -) هجاوح تانک یدوا دچا |

 .تیصحصح n | كءوح ج نوت هکر »مهار ۱ دین هداز اغا 91 بنار ندر اب کو



Fiteبوم هک ۲۲  
 eran ame n سه

 ضارب 9 یاداو ناهآشداب هع سه زا یم” ر فیس کس لمت ندنزا هنابهاش

 نامه :ویدردمزال قوا دقت ییسغدق هلذلوانادزب رهایاضعم هسا تاشو | ۱ ۱
 هرکصندقدروس ابحا قیر ش ع سش دا هلرب ادا درک هبفوصایا زای

 ردراشمروس ار وا یافت ممر كني  هیطعم داو ینادرف |

 یارش یران مص> نا طاس هدلاو روا باس تا دف مسا

 یراترضح میلس ناطاس هدکد لروشک هدیدج یارتس هلیالاو یالا بوثلا ندقیتع |
 یصخمال ٽاور 9 ارجنادهسا دو (تاهمالا مادقا تص ةن ا )باا > ایلابقتسا مس را

 طااسب طب هدنرلت صع یار سم رخ یرلتر فامیل اراش ءنا طاس هرکصن دنرلق دزو ب |

 هعطقر ها لر وکر ومس ددعرب هپ اشاپ ماقمقاق هدنیقع ی راقدرویب رارقتساو مارا
 یب هماننکح ندهن اطا وید یناشاات لار وبف اهوع هلک لاسرا فی رش ةمانمک
 هلا لیبعت نماد كيروک ا شاب ماقماف هدنراةدقح هنس هط وا ضرع هللا لاقتسا

 زدنشلوا تزف هافحا وامر یند روگ نم او ا
 د | هاب رل هنا وید ةسلا تنطلس ناکراو تاود لاجر هاب ید یت وک ی ستربارازاب
 هبا لاو یال ۱ یرایرضح ناخ ےل ناطلس عانجالا یدل هدنوپ امه یارس
 مرک | لوسر هدحل و تراز ن ردح ادجو تع ةف رش مماج جاف ادتبا

 را و یراصنا تونا وا نزادلغ ن زات ۳ هیله هللا لص

 كئتارضح هبا نیبا لدع نیط الس هدنراتلصاوم هنبرا هبرت كني ر اتر ج
 یم همرمز ناسشلا میظع نأرق توالت هرزوا یرابلاع نیهب مسرو نیرید بآد
 ؟هدیسر یساونحاتباجا كن ابلک ءلراتتد نیما هتساعد كنیدنفا فارمشالا بیقو |
 تسوس تنی تشد تفالخ د وعسم فس هدلاخ ییددلوا نیر, شرع هک

 هدف یییدناوادیلعتو دنب هن را هب اهاش ناش ل تکوش نايم هلرا ی

 | ۱ اور نو لالعاو تک وشرف |
 هعجره یراتمضح ےل مجلس نا طلس هرزوا نیشدپ ناهاشداپ نرد مسر ۰4 ۱
 ور هاش نال و یران اشن تعصع ناکر شبه دنن و٥ قاعالس یرلنوک ۱

 رس كرب ندنن ار ناظاس ناو ناظاش هگدخو

 ردشا و ماتخ یراتراب ز رود كنس هلجج هد هتفهچوا |
 تب ه-رح تالاو تردانم رر_ناارکتما كاا ولغ هرادعا هرکص ندنوب

 یتپدنلوا تر هنعارفآ راب ولم هرزوا دیدخت و دنعازخاو اشنا هدیدج |

 لب مادقا هپ رار هت كنیم شاپ داوو كنس هیکس ینادیم قوا کر ةدنرنص |
 رس ي ص

 يالا ناطلس هدلاوز| کا
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 دک تاعوقو نالک هروهط ر دق دن وا هتسورز ندیناخ میلس سولج و

 1 ۹ رد هنن ان د : 5 ۱

 یت ہنس ( ۱۲۰۳ ) یرلترضح ات ناخ میلس ن اطات ح و رشم لاونمرب |

 تخم اع تخت نوک اسص ید ییرکی تل ننبمور ترامو یبرب نوا كنبجد
 هلبارل.داق نالوا ص وصح هرصع اتش داپ هک نوح بودیا سولح ھی ین اعع

 هسیاراو یرانیداق یارس ر دقن ادعام ن دن انب رک تفع ناراتسرپو یراوج راس |
 یر هلواتحارتساو تمصع نیزک هلح و تماقآ نیشن هر هدیارممیکسا ةفاک |
 یارس هلبا الاو یالا ی رلت رطح ناطلس هدلاو هدنعوقو تنطلس ددعش ۱

 تدم دبا تلود ن, رید بأد قملوا لقن هنوباسه دید یارس ندم وق رح
 كنبر ات ضح ملس نا طاس یت وکی سريا هعج یعشب نوا كبجر ندنغیدلوا

 وف بوط ندیارس یکسا كني را:رضح ناشلا هیلع ناتطلس ىر همح هدلاو
 داقت نالوا هام نیطالس نی مسر ندنفد دلوا يج لعن 1۳ وب اه یاتش

 یربخأت هنن وک ی سن را رازاپ عبطلاب كنسبلاع سر ی اشوف جلف تعب فیس ||
 هدنیبفع فیس دلت یت ار طح ماظع نیطالس هسا هدهغااس نامزا تولک مزال |
 داعشسا یی نع هلحر هلا هن اک ولم دیدید دیلفتلا لسقو داتعا ییدعج هولص یادا ح

 رل روی مودق هي هعچب یادا مسا بسح هتقهوب سکره ندنرلکدلکهدی
 هصبص ع رق هدقدسلوا هانکتسا ندنویاسمه باکر تیفیک

  ۶ Crندنرهناهان 4

 ا

 وا



 * 3 خزان ( ۸4 ) بولو ماد امد هاو ط هلبا هف.ظو ولبلک قوا |

1 
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 زاچ طم هند ر ظذ نسح ی E ناخ نط صم نادا هلرع دع ات ال

 شعب اے یب د رامسر كنيرل هناطو علف دوا رک هدن Eas عود هسور

 ون 1 2 وط هءذدرب ا ار ماسه یکی درد شاب تورا کر ود رلب ؛ وطقوج كبو

 قرلوا بلاخ نرخ تور ۲ [تّوط هز کچیوآ YEE هدنعوفو نواه فر 1

 کردم 2ک ر زاوفط نامکس ندنک رات ید اےس سا رادبطع یلک

 لوا ید د هسنارف هلیس هبصوت تا هبلنود بو ردات ی هناطیژاق وب
 یشبا لو اسابلا دروک هدبلاع باب هلک لرو یم هز لاو وان دما
 ۰ دزکد آمار هلا نون و ل ها صعب هدنادوع هب هد ارق هدنتس هنس ناسعطزول

 تای تفت A سب ان4 اخ سول نوف بوزک ی یلح اوس ماشو اد فا

 هسبا هدر ولاپ ور وا هد رات رات لوا بزاوا لوفشم هلي !تاغیلأت هنیرزوا عرقو
 هدنفرط تفوزا یک ن مر داوا مب کک نت تانولءمراد هنلاوحا كف رطوزوته

 “13: سالا ترهش نکے ھلي هل روصوب تولوا هجرت هب نالا

 لصار راس مدل ااا ا ارد تدا و تولوا ل اب هنس هنر قاهد رف هد را

 یوهار * هدب د زن یراوطا زما اروا هلا راررف نده بذا ارد ربازپ هلا ناکداز
 هنتنالو كل رهربدتبا وفع ی ویا تک واک ءا هدرزوا نالوط ندر اف 1

 ردم وا توف ء رس ۳ ۸ )توان تدوع
1 : 



 رذّشعلوت فارشالا تیفنو ی رکسعیضاق یا م ور
 هل رطزکد هرگ ىح ات وا ندنرمهاشم رضوا یجد یدنقآ الز ۳

 هر ءاروام لالز ( ع سصم ) یکدكیوس كنیدَفا یهو هدتندوع هتکلم

 یتیدلوا یطوبتمو لوب هداب زا ا :كتیرو رس یب ران (ئدلوآ ناور ندارد

 ۱ ردو رہ

 لش ا٤ غاص هکیذیا یدنفآ یراسل رم طن د اتسا هدنطخ قیلعت هدرصعو

 ۱ ردل اومع روزا ید زاب هلبلا لوص ندنغیدلوا

 AES پسک د توطنوراب هدف رط ولت قولوا قردلوا ندرل.دنخا

 هد را > ه لی ده نده ES یتللارفر ات نعت شورگنآ لصالا

 كره دا رکب یج ودار نالوا سعوا ید هنعاطز وهم هی توش واز

 لوبق هتمدح ندتفرط ول هبسلارف هدنح ران( ۱۱۳۲ )بواوا ن دنا وسنه

 لوا لان هنس هنر قالارمع ه نفر هتفر ابو دیک ه بس رابرتارب هل رول راج نالوا

 (رولد نوف )لو ( ووو )نالوا یس ادا هسلارف هدنداهسرد ی ردپو

 I هرلف طا ی اوت رودرا هسو رردق هت را راب ) ۱۱۶۰ ) هتنرلتفو

 ندن دلو شا تا ارد زاربا هل مدخ نسح قرهلوا لاب را هنیدزن ین اخ

 (۷۷) اتیدب ازد 5 هداتسرد ربا را (ترزرو )ویسوم هدنخترات ) ۱۱۹)

 هرکصندقدلنالوق هم ترافسقر هلو دنر نوا یس هپ رکسع هر كد هنحرات

 (بلوزاوشود ق ود ) نانلوب لکو ن و سا راد هنن راجت جره بودی هیفسنارف اتوم
 یسول فوق هسنارف هد رق ينبع متقابل نالوارهاط هرنکیدلبا دفن ەخمال ضعب

 هد نلوصو دنارس همت هفت رط ناتسهل ا ۸۱ ) بوتاوا بصن

 یدک هل تاسریعرتو تاعیوش ییارکدوصقم نالواشعلوا بضن ناخیکی

 هدر کدلنا ببعد ردق هنن رهش هطلت Re ]] ولوم نوتا بلج هیراکقا

 ۳ يتمارمتالو زاوشود قود ) لر هدی رو لد هنس هحرد برج نالعا E هیلعتلود

 شهردتآبصنیا رک فرارکسو لرع یا رکدوصعم هرکب :دکت لبا لآضهشا

 هدنفح وكن ؟نمطعا ردص هدنصذ ا رکود یغوا هاوو كن ول هد هّسیا

 ی ید موق رم بولب رخ مفید رقم هتواد نالوا شا دعت

 را اماظنو تاحال صا هن اح وط هلب لة طیرخ ورو 2
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 | فسوپیخد ینا هد هسیا شلرپدشنپ تاذرردتغم هنس هر ادا هک زان اصمو
 مارک رودص هلع ءان یدشمروا یلوب هلیفنو لزع بوص هديا مهمه اشاپ
 ۱ تاوذ ىح هلا یار هدنروشم سلاح و قج هریدنلوب ه دنر هملاکم ارفس هدنګا
 ۱ یدنا یطصم « داز یدیج ندرصع یالضف « دل الخ وب طّقف تولوا زعل وپ
 | تدم هلب وبیجد كنا نجا یدیشکلوا قالا هم اظع ر ودص هلا هیعر تارفط
 | رامشا هدر ز بوبل وا هلیببس لاکو لضف یسقیا ی رطیط هد فرط هلیلق
 | ناش *قرت بجوم یغلا هل رو م ازعو یقالط كنت اسل درج لهجو یفج هنلوا
 یلوا جش كن هیکن نالوا یس* درک ان كنید قا النم دامه قوتم ند رودص ۱ یدبشلوا یت مو
 | ا مصعوب ید یدنفا.هدازکب ندیاتافو هد هدج هدنفشرات (۱۲۰۰ )بولوا
 | یتدیدنفا لیلخ یهدرک روهشم ندنزهجاوخ یارس یح بواوا ندب هاشم
 ۰ ردن دنس افلخ كئسودن کک

 | دوجع ناطلس هک ردیدنفارداقلادبع هداز فسا یخدب رپ ندریهاشم هدرصعوب
 ۱ ےشلا نالوا نوفدم هد هناځ یرداقو ن انلوا بلج هل وبن اتسا هدیرصع لوا
 ۱ ردشعا تاقو هدهسسورپ هدنخ ران( .۲ ) بولوا ییغوا كنیدفا ندلا نع
 ۱ ردراو یراعشا هلب صلح بیعتو یریسقت دلج یکیا هدنمان نایبلا هدب ز
 | هحاوخ رک ذ لا فلاسو یدنفا یهو هداز لبنس یسارعش ریهاشم كلرصعوب
 | هدنسهنن شب ناسفط ز وب كيب بواوا یلغوا كناشاپ بنار دجاو یدنفا بینم
 تح لع لصوم كب ےیھارپا دتش اب یردار و شا دمع فصا ندیا ت اهو
 ن كنیدفا یهو بولوا یزاریشراهبو یرو رسو غاخ تنطفو یدنفا
 زد راو یراعشاهد هثلث هنسلاو ی” هاش تافذانو هو

 | نیمرج نواوآ ندالضفو الع ریهاشمو ندنبسردم راک ىدا تع ىلع
 : یدیناسفطزوب كس ردراو یر اعشا نیتم ەدە دیبا شفا یشنعم
 ۱ ردشعا تافو هدنحرات
 هفاک هدا اشنا خیر ان هرزوا یمیدلوا ی ولعم لسکره ید فا یر ورس
 رد هدیناخ ملسرود هرکصادنوپ یرانرهشو تبص | عوبش ید كنسکیا ینا بولوا نغتمو لضاف یدضاراهبو یناف هاش
 | دن رانرب شفلا بولوا هدسیز یمما ردشهشب د هپ ناخ دج دود | لثاوا ىجا ردندرلندپا ترهش بسک هدنرود اشاپ بغار ذج را | ماه تو
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 | مرکه تاما سژر هداتخشم لن.دنفا یضترم ردندنس هروهشم تافل
 | هدننکسمیدنفا نیما «داز اص هرکص تویمهلوا قفومر دلا تسحهد هسیا

 | كمرع هذهتلادا نکل بولوا مبل طم مدقم هنس قرق هدنغی داوا كج هرو سر
 یلوب هیودبنکی حد یدنفا نیما هلک یا ف اکننساوراذتعا وید ر دقوب ل

 یارجا هدنفح هلپا هیج وت دیأب هجو رب تلشیعم یساضق هغیج اک هدنعاصتس
 . .. ردشمروی ی زاون لها هدعاق
 | هلبا تامولعدو تیارد بودیا مارتس> او مارک | هد ابز هپ اطعورند هوا هیلعتلود

 | سفن لیمک- هبا هبلقعو هیعرش مولع مه هک العرودص ناو اف ہراس
 | تاوذ نالوا شمزونک هلاک یب هیس ایسو هیکلم تامولعم هدمهو شلیا هقطان
 | هفاک لردپا راتعا ندنس هینس تنطلس ناکرا ید یرلنا یدیا تاعس لایق

 | قد رط هیلع ء ان یدرولک هنلوا ارجا هلیا یرارقو یر كرانا تلود روما ماهم
 هنسهیلصا نیناوق نکیا شلوا نی رطرب صوص هیااع لوف هل تفو هیلع
 قیرطلا بسح « دهب و لوخد هی هلسلس رلنیلوا بایراو لها هلتیاعر مدع
 هنفرهتفر یدیشمر و للخ هنفرشو ناش كعب رطوب ی رادوعص هپ هیلاع بنا
 انب هقلعلو بس>یفرمش درج كن هيلع تابقرتو تاج وتو یم هبلع راله هلوقموب
  یعدخ نون اق لضفو اا بولوا قیرط مسر رپ نوت نوت هل بیبسح سوا
 | هدرن هساوا لئات هنسهنر تالسردم نالوا ی رحم كعب رطوب نا ھالا هر زوا

 | ندلاص لاوحاو ند لود روم ندنرلفدلوا مدنعس هد همهم تامدخ هکنوخ

 | رردیا دعاقتر ابتخا دوخا ور هد هبنر وب یرع كنیژکا هلیرالوا ربخی
 | جنا بولازا لث اضفو مع بایرا ةدنسهیلاع بنا رم تقی رطوپ هی ءنب ید
 | ا رک ارلنوب ندانالب یک ءرداصمو لتف ی رلکدلک هلوا الم كنیاضا هراس قرط
 ندنراقدنلوب هدنس مرک اذب همهم ځل اصم هرزوا ماود هدنداعسرد ق رهلوا اس
 ميعلپخ هج هیکدلم ه دا همسر یاملع نالوا یبا عصا ہیلع یل اع بار

 نالوا دقعنم هدیناخ دیچ دهع رخاوا هدالاب نکل یدروللوپراتاد یلتامول م

 | يرل هرکص هلهجو نکب دنا رب یه دنس هرص ینارک اذم ایپ كروس سلاح
 هحرک او یدیشلکی لک ضارفنا ید هرلتاذ فقاو هتلود رومآ هدنجمامارکرودص
 ۱ لوزمم ند هرونم هنیدم یدنفا هللادبع قحرات ات رک ذلا فلاس ندالصو افا

 یتیلبضاف ودرا هییحوتلاب یسهباب یلوطانا هنسب ه دهع عود هدنداشکر مس نکنا

 6+ زوما هدتمهو لضافو ملام مه هد هلع قیفر ضيف قیرط هلغماوا بصن
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 لی یخ اهر کهن ام مولع ليمن ندر

 ت راهش تک لر تبه هتف ردن یب رتی واط یضاق دم تاق

 دار یعد ی دنفا !ببتع زکذ لا فل اتس ندیضافر سفت یخ تولا

 فورم هل لضفو إف لاکو ف وصوم ها ی وعو دذ ھز تیاغ زدنوذأم
 نک صم ناطاس بودنا دع اھت رابتخآ هلبا یس رد هاش قوا

 ۱ 7 هدنوباته نوردنا هدنرارصع ناخ دادی ناطلسو لات

 هر بیع هزات باج ا رد تب هللا ته تراب ز هدسااع ینیدلوا ۱

 هد ياس لکا تور جرم یس هس( 1144 ) دور ول اب دفا هدنتدووع

 ۱ رفقا لان رطع اخ نیفد
 ف RSE MA کی دفا يضع سوماق حراش ندنسالعرصتو

 نرد نوا یس رش مان سورفلا جا ید زاب هننیرژوا شوم اق كلاب بولوا

 "ار شالا تاقو هاتن هن( ۰ ه) و رددلح

 تاغیلأو ندموحم یمداخروهسم د دانسا کی دا خاص هرق یژورقناو

 ردنا نافو هد هر هدد زا ۱۰ .) بوذپ دلت ندلیلع + رق یبحاض

 هل مولع سب ردن هد هبص مان هعلف نسح هک ح مارا یحاض همانتفرفمو ّ

 ردوا ایراد مزا هد هوفر داب کا دنس زوفظ غ فولوا لوقشم
 یاب میکح هج اخ دبا دبع تافو باس لاو درب هک یدنفا نسح هداز كروک :

 رذرأو ىس هبروتسد سج ندنط یدیهوپ

 ېړاتار ر اسو یرامشا هد هثلت ما بودا E طب كیا ناوید

 هبناعع هدلاجيمپ دلو نبفراعم باجصا ل صع وب ید ترا هحاوخ نالوا

 ER هن رع ربا تعاق كمك طقاع يفچوآ كنس ةن اتکا

 رد درا( ۰۸ ) یتافو بودبا مولع

 بک, دهقف م هلغملوب نیما ی وثف هدیدم تدم هلیا ی دنقا ا
 ری دنسالط ریه ام ك رمطعوب ید ياد هاربا نالوا شب راهم ۱

 نالي يج 2 هداز متم ید یرپاندننادنم فرا عمر هاشم ءارصع وب هنيا ۱

 | برا j ۴ )یانو « دن را ۱1۴۱ ) يتدالو کیا ندلاذمش ۱

E1 ۱راشو نیا  E:0 ۲: بی  
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 | نالوا ضورعم هساکغید قیبلاپ نم یر ندرلنالا متین توس هوس |

 دی هل ةا هبفلف مولف ولو | یصانشا "قر افح فوسلیف كني صع هکرد اذ
 یوبنلکقباتس لاونمرپ هدیناخدنجر ود ج ردن ابلغ یتیدلوا قا

 لضاف هدق د لوا نیرعن یس هجاوخ تاتیضاب ر هنشکم هب بر یدفآ لسا

 | او نیت رک دا لقا بوک سم نیر هاو
 كنم قب نکیاراو ن هد هدلب وب ردراو خوفن اک ا عب , هدرا ضفوب قا ردم

 هد ڪڪ ددر ولتب ةلوا هل هجو و تایضا را
 م هد کلوب : رنگ رب كج هدیا ناجا یزرککیا الواد ی د فاس ر:

 هل تح قلوا لا ربثکو ندام دق ئ دسیفالیعا- عسا نیز ناعما

 'ئدنفا هجاوخ كج ریو باوج وید یدل رومأم هرژوآ قلوا یشعترادم

 ردي و نم ندد ىلا شال تدوع بود هریو تاوج هلب و ا

 درفتنادیم+ ند تافو هدب اخ میلس رود یتا هسجورب كن ناهتکی فا |

 هدا دا' یتراهم كنید بقا بینم قجعا ردشلاف هغس الان هلبآ یدنقا تب

 هادتسماچ دوش ی نایب هرب ییح بولوا هدن ای يرام كعیالیو
 ید زدیارب رقنو هم هدد ی هلیسابص عماج اب ینوب یدنفا بع نآددیاریرعت

 تر هل رانی دم والثم و بولوا یو م, یکیدلبا بر نابز هل اطا

 ردو یم ینیدلوا یمادو رم رعت نه |
 ید مهار علح یجحاص رس نالوا ریهش هک یس خب او ساب فار

 ردن دننسالع لوح ل صعوب ید یدسقا لیفعما یونف یسبشخ یضاقو
 اقا یکیعسلبان یغلا | دبع هدم اش بولوا یل لح لشالا ف ید قا ھازا

 هدیدم تده هدرضم ۵ هرکصندک دلبا هیلاع مولع لیکن ندنسالعریصمو  ندالع
 هدنکنذلک هب دارد یت ودا هیعرش مولع سب ردن هدرهزاغماج

 موها با ندنسوودنک نیک لوخد ةنس هرتاد شاپ تعار

 دتنخ اب )۱۱۹۰ ( :یدیشلوا فورعم بد یس هجاوخ اشاپ غار هلأ

 : هشاح هپ رزواراتح رد ردن شابا او نکن یسرادم هات ا
 اکو لضف جردن مک بولوایز ال سیو ېس هاب مت علو
 حس هدنعب تودیا ظن هلیا تب جوا شا یهو و ژدآ |
 قرن تا سام یوم میرم یر وکالت عرش کر

 ۱ تا :

 4 یرتت
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 ۱ لی رار دتتففو لتضفعماج و هبربح اساس
 | قره وا بع ردلیلد هنخداوا یمالوط دیه اضابر نونف :كنسودنکو
 | ندنفیذلوایم وادم تلتنکره ےس هرشک لئاسرو تک یکیدلما ییلأت هناقتحم
 | ةدلاح ییلوا یسالوط دیه دنفزه هلبوب كنيدنفا لیععما نلروک تحاح هناب

 | رک ذلا فلات هد اغ دیج زود طقف بوک هرزوا هقن اضع ی رع كټ هزاکب
 | هر وک ذم بتکم هلبا سام سورغ شغل هی رهش هدق دوا داشک یکم هب رم

 ۱ لت اواو یادم هلک ی فن رادقمرپ هلخل روب نیما ارت تی

 عیانص صعد هدنسر هنا ناالوا ارخا هد هن اځ دعاک ه دز ناخ ملصرود

 : نهی | تراصا هه اکناسد هده دلنا ةر هعفدج اق ۳

 | هاب راے طخ ب انرق ضعب نیکک هسطغ یراترضح ناخ عل ناطلس
 | كاس ةف تااصا ههاگناشت تولوا تلخ زد هناهاثتر وض> یدنفا لیععسا
 | یدفآ هحاوخ هدنرافدر وی هدارا اهافش نیضوصخ یسلوا م ارم یخ هنن
 | ك رەد لز ود نعام تاو تمافا لکش كن هر هوزوا هت دنه لاحرد
 ۱ ماس ناطاس ندننکندلبا دص هم ق ده تباصا هّدتس هعقدره تولیتا ةعفد چوا

 ۱ زرا هبقترد همون هبیدتنفا هح او نیفلوا ظ و طح تیاه یرایرمضح ناخ

 || كنبرلترضح ناخ م لسن اطلس رد هدعملا یدافح الا نیبهت لوادکر دشلبا نیت

 | تولوا هحوتع هب ید لمعما ند تغب داوا یرابتعا هل اکو لضف باصصا
 | هلبآ هجو یول وف راف رهشنکی هن هده هد را" (.۱۲۰4 ) جا
 ردشلبا تافو هذار وا هدنم هنس (۱۳:۵ ) هدننکر دیک هب هفوق مه قلب
 1 یرهشوتبص هدناخملسرود اروم دیر ندنسالصفمهادم لر و

 0 ةف ندنفد دلوا یس الوط دی هداتش ن نون هکر دیدنفا بیم هج اوخ نالوا رکقافا

 ۱ هبا یدنفآ لیععمایوبنلک هج رل افلاس ردراو ین انو راءشنانیتم هد هثلت ةتسلا

 | «دنرود ینا ناخ دوم ناطلس وڼد ردخ راو ها یسبغنف كنب دفا ببنم
 یدنفابنم هدقدنلوالاوس ندن اد مان یدنذا لع نوزوا ناوت ندالعربهاشم

 ا ندنس هزاره كن ریست یوا ی داف ند غب دلوا تاذ نافتمو بیدا تباغ
 ۱ | دقیق دنو قع نزضعلوا ما هسته ا مو هعل ا1ط هسلجا تح
 | هد هسنادبا قول یر اصعتشا ؛دز هخ ردوب كند فا لیعععا" دازدتتم

 ۱ یتیدلوا شعد یدزمردحا عا هب ئ دسنفا بینم هادم کیدا هعل ام

 ٠ رده ی ندب رمهاعم یالصف صعب



 hrf ی بهم

 یلاکو لذعف هسج ردو ناللعا ی ردق هلبا هرشک تاغبل ات هد هبسیا شم هدیا |
 ردشل وا باق هنس هحاوخ هج رهش و تبص هدق الخا رظ) هلکعا نام |

 تزهش بسک هد اتش نونف ید نکیآ تایحرب یس ةحاوخ دنر طع اذ عم |
 یلو دج هغ راغوا سدنهمولهسد ارف رب هدرصع لوا یخ ب ودیا زاما |
 یار افتسا ییدلوا ن دف یغنق مدقلاب هپ یلاع باب بوروتک هلوبن اتنا |
 یی دنکیدتا راعشا یتروص یم وا ےک رولت هدند اطرد ییفو ۱

 كنیدنفا هج اوخ م وق رح سدنهم هدکدلردنوک هنس هناخ كنب دنفا لیععتا |
 مزنسایباوح ردق هنقو ن الف قر هیوق هرب 2 ارظذ هلا رپ كت هرادو

 هنس هن اخ كنیدنقا هجاوخرارکت هدنصاضةنا كن هدوعوم ماناو تدوع وید |
 ینیدلوا شلیا فدا لاحرد هنیرپ باوج یددفا لیعاعسا هدنکیدلبا تجزع |
 ردشلیا هلباسقم نسح ا-طعالاب هت وق رم سدنهم سهل اسر همراغول |
 لزوکرب شل زا قر هوا دیفمو سالس هرزوا یکر ناسل هر وک ذم لاسر |
 اشنا تیغیک كنلوادح هغنرافول یسهلاعم یکاواردلماش ی هلاقم یکیا بولوار |
 رد هدنناس ییاعا قرط كن هروکذم لوادح یس هل اقم یی کباو یدا#او :

 هرکسص ندک د لورابا هدانز كپ هیضان ر مولع هدایوروا یلودج ةة راغول |

 هیجنرفا تنکح ننک سیا هدیناخ دیجر ود بولوا نفرب شناوب هدراتقو نقب |
 هدایور وا هنمکح ندن ڪو دی شمالوا رشتو عياش هدنداعصسرد زونه |
 هیهعدق تابان ر نکنآ لکد فق او ی دینا لیفاعما ه ًابقرت نالکههوصح |
 هلب ون لاح رد راد هنلامعتسا تینکو هنو ساسا روه ظ ون نفرب هلو اعطت |

 هب لاع باب قر هلواریصول هتسنارفرک ذلا قلا ندن رادنقا هتل باکرب |
 مداوش یحو شلپا ار طا هدان ی راهمو تواکز گكنيدتقا لتعم »ا هدنکیدالک 0

 هدعب و یییدلوا شعد یدرولوا یرک د نوا هجا هساوا هدا ور وا |
 هدیلاعبات هبلاراشم هح اوخ نداد سا قلا یب رباوصت كد فا لیعتسا |

 طقفو شعلا ىم ر تب رفترپ هلبلج هن هطوا كنید فا دش ار نسر |
 تقو لوا هنسر كرهلب ر وکل یقت کر وک د فا یکسا یکه دنیرمط ك ندنفا هحاوخ |

 تولوا شل ږ دیک لر وکر وش یکندیک هرز وا هناهشتزرط كلود ل اجر
 هد نجار وکر وع یعدنک هلل ديلا هدکد ر وک ن عشر یدنک ی دنفا حا نح ۱

 همت راغول رک ذلا فلام كنیدتفا لیععساردیو رعینیدلوا شد خدر وک |
 اتو یار وسکب ولو اید ییاکرب هرزوا یکرت نا ل هقشب ندنش هلاسر |

 < لاعا ل



 0 فوجب هلا ماه نفت : هد ناوي قلهحاوخ ی
 ۱ هکنوچ رد لوبقمو مولعم « دندبنع یاب را یس ولج هک ددشلقا ی قفومهبا اغيل

 ۽ سردمو قم ه دنس هیصق هپنلک ید ادجاو ابا بولوا هد را ۱ :*۳) یتدالو ا

 3 یموبنک مدت فو يدنا دوج یردپ نکیآ را لک + دیا مولع شن یرلوا |
 1 بویم هدیآ تردا همولع لی هل لا مپ دردناک سوع اهر زدم ۱

 ۱ هدکد روک یرپندنبساقدصا كن ربپ نکرت وا زوج « دقاقوس هانارقا نو

 ز هلی نس نگیا فوصوم هلبا تال اکو لضف كد ادتجاو نازک کیش فیح

 0 هنسودنک ٍن ندنسعد نیس هلوا لوغشم هلبا تحلو وهل رساخو باخ هدراقافوس

 | رصح مولع لیصح هلبا كرت یلوغط بعل نامه ق دلو قحالراع هدابز
 .ندالبضف دن یک هنانهتگی فالو یدنفا یعس) لرهلکهتداعیسرد هدعب و تمه

 يود. »نسب دن ران ( ۱۱۷۷ ) بو دیا تر دغم لبنی هب هبن ایسنا تالا مات راز

 لب رنک ید شمیم همولع رشنو :لیصح یت ابج,حانا ,رددشلوا

 هرک اذمقرهوا هج رکن اب هدنس من دار کارو اعتب قاب ابا هرکضت دقدلوا

 ۱ ندسق هنفصن هل ردابم هفموفوا لوطم هن اونو هر اف ه دن زرط .دنحانهو

 ندقطنم یدیتفا لصعسا ئم هنغد دلوا شلباق بوبم هنلوا ماما هدهسیارلنلک

 | هدکدلبآ ضر ههلاراشم هیج اوخ هليا فیل ات نس هروهشم هلاسر مان ناهرب
 ۱ ینبدلوا شعد یدرولوا لز وکاھد كدیلوا شام اقا لو طم قا عا كپ

 ار هسا فازعإ ینزاتماو درفن لند فا لیععسا ۰ دنیا یادزک ایشو

 1 فلانا راچ نامه هلی رت نس هیغاذ نطفنو مهفت یی رانا كنيفلوم السا

 کو بلاح ر دی ورم یکیدلبا ضاعا نوا یکیدشود هننمادولس لث اسر و تک
 كنيدنفا لیععسارکا ةلک لک ارقنا دننارضح مالعا یالع ءرکصذد رصع لوا
 یکشاک هل زم هلوا علطع هبست امولعم ربع لوا هنسلوا تازو تاغیلًأت

 ۳ هز ا ا رک ذلا یا اس یراب یدیزلترمض> هیلار اه هچاوخ

 اضارانا هدرلیداو هن ها قتع ماتلاو قیقذزکتف هلیوا كنيدابازاق .:یدیلواشتمزاب |
 یمهایحو نا)ینه»نانالوا یدازیاو ذریارا هکر عموهنکیدلنا قق كنو قیمح
 بسک هتساروپ دیس زاوا مه یدتم نآ ک4 دنا هیدنجو یدیمنآ

 ردشلیا م ان ی افبا هلیقفوم هریک ت ال نی دنفا لیععا اما لد دا

 ید ی افو بو رب دصاب یناشو ترهش كنس ه>اوخ یلینص كانمودنکه چ رکا
 درفت هدن رسد هدب واق نسم هقرآ كاتت هج ا منه |



€ SES Fie 

ee peraندب صبا مایعم نیغلوار وب ا یازنعآ ااف  

 اما راس هرکص نیدما رک او زا زعا بولا هنس وفراق هلعفر همارنحا عقوم

 2 ۳9 ضبراد هنظار تم نا نالوا برهم ادع هلبلج یرلهخ؛هنلوا

 مرشنولخ یهو النعوشدتشا هلخاوا تری دوز تسود ئ هلجب هدکتلیا

 كجي دارکس رد 4 یدریو باوج د درت الب هیهدتا لاوس هر ھهق نوكيا

 یەکی دابا زافو را ثا یازبعا ییلضف كنم اینجتک یلقابا ریس هلی

 حب ا تناعز,و ب تجرح هتف هداز یتیم هل ااجناو ضر هرصع مالالا چش

 بو اا هود نک نادیم نوت نوت هرکیصن داف و كشراپا زا رد اپا اعدتیسا

 ندیانغتتم هزهد هلبسهیعاد تیس دنرکید منم یر وایبصعلا دی رفو لکیلا ناقل

 هدنصیف سرد هی هلح لع ماقا هج ا دعالعو الض لوغ جن

 ۱ ۱ ردلوهنهندفقن ی رلکدلک 4 وا هدافنسا هدزون از
 لوغشو هلبا مواع,شیردن و لعت 21 رهلک هدامتزد ازخوم تولوا ندنسالبع ماش

 تایم لثاښضف تاذزب برش میکحنداکزا تناخ اچو دوهشیم نالوا
 بغار ق وته قبس رد ص ن یسعلوب «دننش اوج د ږایق وز اچ هدموز ىجا بولوا

 در ناطعتم یاوعدوب وكج هرب دتا هث>ایم هاکنا ه دنداغسرد هلکلک نازک هیاشاپ

 نزن وکیوم ودن با شل مدت اتو تب یو تن
 ناطخاو فشک کا ینلابلاقام لر هردشک هی زوک ی هنا تکر قابا طقف

 ندم رک تیار هبا توقد ید ییسنکیا ایم وتصب هکر ب هرکض.ندکدلنا

 تولوا.دنع هتشحابم ردق تعاس چی وا ۰ قد ردشنوط_نسیکیآ قرهچنا تح

 هلباقم ندهن اهنک یلقابا هسیدتبا.هثح ابم دنس قوس هفرط هززه ی الج نس
 هلبا فازا یر دق كهنلارا شم وید ( ءاشعلا نم داوا ذه ) هلکژ وک هک

 زدیو رح کودنا,شلوا روبحج هفارنعا ید یکودیا داور اع هدمو ن زباب
 ندا درفتو زاها بسا < ه دن. «ارلندیا هلو ددخا نده ا یاب هیلازاش»

 .ردیدنفا لضعسا یونلک هللا ا ههادبع قج رار 5

 یرهلوا تاذرب ترشح ناب الو هاک !لدو انشا ر اکو ول هزرج یدنفا هللادنع
 تخار موم ی بولوا هرزاوا طال بتخاو تقلا لبا تناس ناکراوزاکا

 هد هيلع تاهدسخ نضع و شعلوب یزروظنمو لومو یمزب مرگتناسشاپ
 | بویممل وا نریم هنولع رشن نینکیهشبا كولس هناوپ قلراک هی ماهتففسا
 E ردشلوا قفوم هتل لئاسر ضعب طقف

 ابا $



€ ۳۳۱ ia 

 قلوا تفلسلاةبقب طقف یدیشخاواداسجا یناجوارلبعتحرسو داشکیتکم ا
 یدیاراو فر اهم بام او الضف قوج ك هرزوآ
 | دجدیسلا هداز فم نالوا فورم ود هنا هتک یف انا ا لع ره اشم رفد رس

 تالاکو لنصف هنلاع مولع بواوا لیعوا كنم هیلاطتا هکی دا یدنفا |

 هد هسا شلک هندافسرد هدنش ران( ۱۱۵۰ )هرکصتدکد یا لیمکت یب ےن استا

 (۲۷ )لردپارثسو ر ود هدرا هرمشط هلا اشاپ دجا هداز اشاپ نام حج رعا تدعرب
 هدندور و هداصسرد هکر ولوا ثناور ردشابا رارقتسا هد هناتسا هرکصند
 هذ اسا ناب كن هموق ره تهج قحا بودیا فداصت هن اعا تهجرب

 ضردو لکلاداتسسا هدرنصع ل واو معصم یپیجوت هنب رب ندننسردم یامدقو
 هدنروضح كنید فا دجا یدانازاف یحاص هروهشم تان ات نانلوب لیکو

 عطلات ناما وی ندنفیداوا م رتلمو بولطم یصخرت كنب رب ناستمالایدل
 سرد یا نوسروط هلب وش مولع هسبلط قردلوارصحعم هه دودعم تاوذ
 دم ءداز یتفمهبلایوم نکیا لکدزن اج یرالوخد هن انهاوب كنب رل هجاوخ
 نیکشیا ضع ییسو د تکه ر ز وا قمل زاب هن اینا رده ب یدابا زاف یدتفا
 هب اوذ صعب ندمان هذن اصاو ندمارک نیسردهح ورشم هجورپ كن اماوب

 دج هدنکیدساباراک ذنو نایب هدنقابس زاذتعا یدابازاق نخیدساوا رطح
 تولد ردمس هبط هوجو ت انا دما ردلکد تهج منم رع مب ید یدنفا

 لدرفكخ هبد ماع هقشب ندنسودنک هدلاع شوط ینافا یئرهش هسیایدابازاق
 هلب یا کن ھت و سرا هدر وضح هلخغدوا تاد معتمر رجا كعا یازعا یردوحو

 درج رهسلک نارکت باف هیودشنک یم ازنجا ههوفن یتسیدرقال دوجو تابثا
 هکم رب کس هن اما وید غوا یلعا كپ نوجا كمر دلیپ ییدح هب یدنفا دمج

 هذیاهج لجهرکه ناه" « دنیعدو دوعوم موب ندنخب دلوا شمرب و تصخر
 انیحوا نا اب سانلل ناک | 9 هلرهلک ید هسیلایموم *یدنفارباب هلی هذ اس
 هیدعلاط» بواب زتسوک سرد ندنس هع رک ت با 6 سانلارذنا نا مہم لحزللا
 یکی یدلنید ی راو شهاب سرد ن, زسکیار ورم نامز قوج ندنراقد روثوا
 مالا ند قرط یداباز اق ب ولک هعبچ هن اما سلحم یدنفا دم هداز نقم

 هب هفیع تاحاو هتقیقد "هلتسا هجم وب نانلوا نابعرد هليا م اجه او تقد یروشاو
 كنس ودنک هییرع قیافدو هیمکح یی اسقح ذفاک ك ریو باوج فقوت الب
 اد یاس طوبتعم هبسلنارا هنره ېک هنانجتک لمکهرب و یررضعتس |
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 وب هک ۲۳۰ بس

 دلج لاح هجرت كن اشاب لع حرفو هدب اد تاج لاح هجرت کب اشاب لع یا
 | هدماشلارب اشاپرارج تولاق تابحرب هدناخدطادننافویرباس در رخ هدشلاز

 | دوو ا هدنفرط ناتسحرکی رکیدو هدقارعیرب ندرلاشاپ نایلضو |
 | هدنژرب یرلن اشو ترهش كنبرب ره هلبرالوا فرصتم انرا هنا س هردوعشا اشاپ |
 ۱ یدیالکد لبام یرالقن هفرط هقشب هلقیرفت ندن ازکم عقر هوا |
 هلی سانم قلو مادختسا هدتب رومأم حاح تراما اضع شاپ رارح هدنباحما طقف |
 ندرامدآ یدنکع ید ق ابا ادلیص هدق دنلوا هب و ۶ لاتا ماش هنس هدهع [

 ۱ مک هما جنس کز هر رایج سلب ااغ تفضح تولوا هسیجو هنر

 یدیارولو هدنفرصنو |

 0 ید ی هل دسح یاو هدندح رس نلوطانا اشاب نامل سلاو ردلحو ۱

 ۱ یدیا یرکسعرمس كنفرط ناتسجرک عیطلاب |
 ۱ هدنساتنارفسوا فاز هوا مادا هدیرعس هک هحرک | ا ر دوو

 | كنا هق شب ندنخبدمرابهتمطصرفس هرکوب ندنغبدنلوپ یهابشداپ بوشغم |
 | هج هقشب هتلود ج دوی ندنکیدلکمزال قلو | نو سرک اسع یلبخر خد هنیرزوا |
 یدیشلوا هل اعربا
 ۱ هدنز رط هعلاسیارزو هدلاح یفندلوایصاصتخا هل حر هلی وب كب اشاپیدع ۱

 | ندیدعنو ا هادف هدررپ یتیدنلوب یدوآ ةدهسیدیارز ور لک خ ینو |
 | یرکسعرس یب اج دارغلب و یسبلاو یلبا مو ر ه دل الخوب بویماراب هشیارب هقشب |

 ۱ ر ووا ناب« دريز ینیدم هل وا فوم هدلاح یییدلوب
 ندرلناریمریم نک هد هفلاسنامزا هجرادنفاوراسٍ هراس یارزو نانلوبهد صعوب

 یدیآنود |

 | ید اشایدادفم هلی اشاپ لاعب یرالغ وا تاشاپ ىلع یباح هچرک او ۱
 | یسادنعک كلاراسم یافوت ارخّوم بولوا ندار ز و نهم هرکص ندنراردپ |
 قزهلوا هسبجوت یراتلادا نوزب رطو مو سرا ید هتس هده اشاپ هنلادص |
 ۱ یرادتقاو توق كاشاب لع هدنس هل ارات وب نکلیدیشلوب ترهش ۱

 یدیغو |
 یکیرایغوا نایعع هڙوو او E لع ییلد هب درد هوسا ندرینوب

 یدیا رلثهاراب هش یلبح هدرقش ول بولوا رلنادناخ ععب

 : اک اد اچ کراس ارخشو العر ھاشم + ۱
 ۱ هيز کلا ب ویم هل 2 زاد هنتبلوراپ و دن اش دیجرود

 # ینک ۶



anna E دم 

 اصن اب وضقم 4-هجووب هدد نوای BES داوا

 هد هعوق ره ءدلب نیز ی وا یداب هتل ع دادتشا هلی زدکدایدزا ۱

 فن تنه خلد ا تاق
 | ند تشم هنات ةمفد كيدا ی مهار ىدا هلا ءاطع هداز نع

 E ردنا تافو دندو یم نوک ش قلا بولوا مالسالا خش هدنرلاصفن |
 زا ۹ )یار ادم یعودخم جوک ندنفا نط ص مرک hee هدازیرد ۱

 ۱ هدناخ میلسدود بولوا صفت دنر ورم یا لو لث ا هب اتوا 5

 1 1 بولکه تنم ماقم هدنزخالا مپ ریس هنس (۲۰۰ )یدنفا دجا هد
 ۱ نالیکعع ومآدودن دننکوص نکل یدبا لاعمالا ردان ت تادر فوصوم هبا لضفو |

 ۱ نڪا ندنغبانلوا ناب ره هباشاپ فسو هدنصوصخ داشک ب زفس ةبسو ر |

 ۱ 4 لنا مو روباه ىو دراز ونه یژراشلوانآدرگو رندندودنکت نطاس نارا |
 زا مقاو هد کب رک هدناخدیا تع تاق نو عاوقو یرالرعندنمیچ |

 ۱ لک دشا وب لوغشم هليا هیلاع مولع هعلاطم هدنس هن ال جاس |
 ۱ مار با دز و ارت دس ۴)یدفا دمخ یم |

 ۱ ىراس ر ةمقد هدین اخ میلسرود هل لر هدسافرظ نوک رد ز وب بولوا |

 أ, ٠ ىدا تاغصلاحودم, تاذ ر ند رصغ یالصفیدوبردراو ید |
 ۱ مالسالا خ هدنرلالایداجی س :؟)بولوا ندضبف لا يدنفا لماکدج |

 | هبصاتفو تاهح هبحوت هرز وا ت و نفخ زا مات ل ابقاو ناش لاک قرذل وا

 ۱ رپ  ددسلوب عوقو ی افو لنیرلترضح ناخ اک نکی اب ماتم 0

 ۱ . < انماو ارزو ریهاشمضعب هباراتوالثا هپ نادوبفدنص * .. 1
 زولوا بولوپ ید ناذون هدناخدیا دبع سولج اشا , نسح یزاغ یلړپ ارح

 4دنلوا لابیرا هننابصسور ق رووا رومأم و هرس هرو هدنر ورم نوک ي دي ۱

 | (ةهود هسیاشلوآ ارد ناد وق اش اپ دم ٠ .داز شاپ ميهاربا یزوبمآ

 ناخ دنا .فسع قرأ وا ناد وق ياشا نسی زاع ا 8 هاچ پاکر

 . زردشت وازادياب هدیدنتیمقلن اْدوبق لالقتسالابلد ھن د رات فو 9 را

 ۱ 10 ما ظعیارز و نیا ترهش بک ٥ هدنحا بارز وا هزنفط هدب اخدیجرود
 ۰ ح.رفو e ۾ نایاب لاو رد خو شاپ نایلس, یسبلاو دادغب و شاپ هجنا

 ب ا و هرف قرصتم هردو عشا ندارفرامو اشانیدع ةف شاع



hef CCA Fre 

  ub: RE. KEFA PAKETكران الو توعد هب قصاب |
 یصوصخ یزللوا یوغد فا ایفا مالسالا ر حس یماتشخا یمادرف هل هاط

 تاب تولوا تداع نضو صحو * هر نداد لکا او ددا هللاراشم دفا
 هلو أا هروکذش تداع ارخوم یدیایراج لر هبا تداعو ندقصآ

 ل وهم هکر هآ هدنززاسو هو ةد م السالا خش 2 رکو ملضعازدص رک

 وق توط هنا اشا ی اف وتم اقا وار ہرافلکت ےظع هلبا رانا

 ج زج !هدنلخاد یموبت توطا یراردب تولوافورعم هلکعد هدازخاص

 هدندقا رخ ٠ یدیشلوا یزادرتهش ماما نکزدیدافا غاصنالوا توفدم ۱
 یدنفاد تاد هداز یدنفا ا هلع فانصو ) BT )4۶دیلاراشع*

 ندشنخشم هدن :دوسکا یکی تولوا مالالا حش هنب رپ هدنلرع كندنفا نیما

 نی ردشاوا لو رع ند اتن نکنم هدننس هتفاهو ۱

 زا دنا رم تولوا فور عموټد "النمیدنه سال نی يدنقا دخل کدی ورخ

 وشا هدلاح یفیدلوا تنیابمو تدور دن را ) ٩۰ ( هدنغی رش ناضر یس هنس
 العلا سرو لو ر مورا دص یدنفادعساو مالالا جش ی یدنفا یوا هړازلاص ۱

 دنههدماعطنیفلوا یھ وا شوک هذک ك نک“ هینچمر راطوا كنيدیفا نیما غلوب /

 ی یفلدلوا هبلا ق عضو ځا نمل البلع ی دنفادعسا بوب وب یس خو واط

 یدق هد زان دنه هوپ یشن ارپ یدنفا نیما هلم وب رغال ید يغو و اطدنه ||
 قو كنایخد ئىدا حتا را اوحاک و هد تغب دیر دلا ین اص ویا لک کلید

 یندنفا نیا هدنرو یم نوک ب یرکبو شیعدراقبح یرل س هدک دلک حقو ردراو

 لاواذین لوس هلو 4 اس رپ 1 ایی نیما هدفدلوا مال سالا خش هنیرپ

 ردشکا رودندل واتس ۱
 دعتتیا نالوا اس هد را ۱۱3۱ )هک یدنفا فیش دج هدآز دعسا

 هدنر ور یا چ وا هنس ترد بوآوا م السالا کش هد ( ۹ )ر :دیمو دج كتف

 منم سر هوم نبی نا طلس سولح ردنیلکج هاوزنایشوک

 ۱ رولوا نا ندنوب ییدلک
 ANE EE .(۰۹5,) یدنفا ھارپا 0 راصجا هر

 ۱ ۳ TE هدم هرجالا

 هللا ءاطع ا و دحح كنيد فا نط صم قا مالسالا جف قتم هداز یزد
 3 اعم ك خان : بچم لیلح هد تع هد € ا۷ی دفا

۰ 



 یو 8 دم

 | ندنراکدتبا دادرنسا یرارب نانلا ردا طخ هرافطورپ رول هجم ندلو لخاد |

 راک ندنراکذلبا الی نسا یرالح ضعب هلرب زوا جت هی هسو رحم كلام هقسشب
 | یزوا ول هیسور هدنماکسنه اتتشوشا لردپا ناز ند هيامرس نکارید قدقیح
 نکیآ بارطضاو شالت راجود هدنساتشمیحسور ہلکا البنسا ید نس هعلق

 ردشلو عوفو ین افو تنیرایرمضح ناخ دیتا دبع
 ۱ 9< مالسالا خشاشم ۳ 3
 | (۸۷) قرلوا مالسالا جش هد اخ دیم لا دبع يولجیدنقا دم هداز فرش

 | هدلوا دسلج نلاح هسجرت نیسکعا تافو هد ( )۹٩۳ بوساوا لزع هدنرخاوا

 ۱ .زد ر رګ
 ا قوا هنلات هسهفد هدنلزع کل هداز فی رش هبلا راشم یدنفا نط صم هداز یرد

 ۱ نی نسکمک- قو بولوا لزرع هدنزو میا قلا ل ر هلک هه ماعم هر زوا

 1 ۱ ردشلا تاوو
 هی هنسرپ تولوا مالسالا مش هد (۸۸ )یدنفا کپ میهاربا هداز اشاپ دم ضوع

 ارظن هتاناور ضعب قباسس لاونمر هدعب و شما الزم هرکصندتضسم بی رف
 | ماغمانان هد ( ۹٩ ) قرهلواسس هنیرللرع كنیدقا ما ءاطع هلا اشاپ دیجی لیلخ
 ی هبهخو رب هدنسعب و هرقل هبالزع هدنر و رمیا قوم یکیا بولک هب سم
 تفطاعو فطل رظتشف هد هتسو رب هد اخ ديما دبع تافو ندنکودیاشلوا
 یداتلود

 ندنتفجشملوا هعفد كيدا كب هاربا هیلاراشم ی دنفا نیما دج هداز اص

 بونلوا ین هپ هسسو رپ و لرع هرکصیا شب هنسرپ بولوم السالا عش هدنلاصفنا
 ردنا تافۆ هد هموق مع ه دلب نکنا هدنشاب ترد شغب هدنرورج نوک فرق

 بیغلت وید زوکماج ندنسفیدن اللوق كلزوک 1اد هلببیسح یرصب فعض
 ججهدیعطا ناناوا حط هدنس هزاد هلفلوا یمیلقا رم هفت هما یدرونلوا
 یتیدلوا هیراح تدا هدف ریش ناضعر لد هب رف دهع نوک هدهرادر

 | یمادرف تا هجیک یرلکتیاراطفا*دیفسعآ باب غاط مخاط تلود نی روم هرزوا
 هکر دشلوا تد ام هدنتفو كلوب تک هراطفا هدنانوف مالسالا مهشیدیاشخا

 نناج بویلو ابن هلی وب یرالک هنیراطف مالسالا جش كن روم ردقهتفو لوا
 مولعم یکج هلک درایک هکر ه هسپا هدنروصو,و هدکلکشیکیا رپ رانابثیا

 لوه دنس هکر كف رش ناضمزران تالو مالالا حش لنهج ینیدلوا
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 ا وک او توو ی رکا كعا تافاکم هلهحورب دنکیدلا |

 | قفاوملاصیا هیلطمو هلفلوا لومأم عا ید هيا قوب یفالردقنره لوصو

 | لقنیرلقدروم مدنبا لما لان هلغوپ اسم رهم ندنغپ داوا لاعش ا تورج عبط |
 | لاح هن هن یدیارولوا ناسا ناوخ شاب اس هنایشا دلخ ناطلس لواو ناب و ۱

 | وید یدلبا تلقت عفد هلیا لزع هدب و ترادص ماقمزاس یه یا نوا هسیا |
 | هیسج ب وطخ IS لصالا ردررح«دنخم راتیدفقا دیعس |
 | هدندوره هام نوا بویم هیرا هسشیار هلتهج وب و بویم دیا هرادا یترادص |
 | یلتفایل هماد سا « دنروما هرشطو فوصوم هليا حالص عفو شلو لزع |
 ی ربع ق ات یو لالقتسالاب هدنداسشک فس ندنغید اوا تاذ 7

 | لزع تک د ندیدم هوا رم حد م دون هدبتا نفی وا بصن |

 | وشا بولوا جارمان هدنلوصو هرلاد_م یدیشٌلوا یب هیمطا هجزوب هدعبو

 ۱ e a كنفرش ناسضمر یس هنس س چ واز ویکبا ۱

 ردشلنا تافو ۱

 eS هدست تولوا ندنسنج هلوک لصالاناشا : فس ول هحوق |

 هدیدم تدم هلا بانا ها شاپ نسح یز اعارد نادوق « هرکصندکدنک |

 هنسودنک هلاراضم هلقلبش اب یوق « دهب بونلوپ هدنتمدخ قلراد هنیرخ |
 هیاغا ناعع یلیکو هل رخ ه دنس اننا دش دما هیو ردنا هل.دسح كم یسادنخ و ق ۱

 یدیشهلوا بص یلص هروم هژرازو هبتر هرزوا قلوا یمه را كیا بوت اج |

 بونلوا بلح هپ هلعرد هلرادص توعد دنا اصةنا كناشاپ یلع نیهاش

 ندنکودیا شل اعوح یرالفرط برح هدداعسرد قّتاس لاونمرپ هسیا هدتفولوا |

 هپرح ې هلعتلود یرلتلود ا.سورپو هزلکنا ېپ رد ید ندفرطرب هقشب |
 بوشود هتسادوس رب تخلف ی < رف یخداش اپ فسوب ندن رلکد لبا قی وشن

 هبسو ر كرد نا زمه ن ینا دجا هداز ې ةم نانو مالسالاهش ۱

 ثمين هسفرط هن نیک دهع ضقن ید ول هه هیدن دال یارک
 مان ىلبخ ٤لر هلک ب لاف هب ول هک هدرفس تبادب هحرکا ب ورشاش ینکج هدیآ ۱

 فرط قرلا ییرق كني دفا فظن دچا هےکب دوج یلغواو شمار ناشو :

 هیانسم نوب ain. S2 AMBRE سل تبصره قاسم

 ¢ خاد $
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 سا 4 دیچ رشه آرد ا ا س می تدا 3

 ترطف دیزیابناح دی ادع ناطلس هد ا یکن یلیا هدام هر 5 در هن اطلس ۱

 ام ناشق ترا دروس توطس تر كي لید صف تراز يراهیشمه

 لرد ناو دانرفو ناب کاج املا لع نیغلوا اد تولح و "هم یو :

 هدنفیدلوا لعق 1 ل ج لد يافت وا مدیا ارجام لقت
E ۱تصرف لمانا هدب لافو لف ھے شرر وا تیازد فصاریز و نآ  

 هل ىدا a ید اشاپ نشح رار نالوا ی مم وب كا بوكا ۱
 یی هدو هجم تحايف نالوا یر ورا بضغ رح ول خطو ت Daly دانا ۱

 هلسالوالا ییذاجزوءظ ناسە ةلرراعا یهاشدابرو جو ب بصء اد اس ۱

 8 یدالوآ دا ها ندلودرد هلی" يله هر هطا هتحروو دادس نول اره رهم

 بلخ ارظن هنس هدافا و ۳31 ی دلو ماتخ هدار وت ی اعم هضاللح لس دنفا :لنعس

 ي ردلوا دنلوب كب هعسپ ندنخیدنچآ 5 :سودننک پولوا مولع مورو اش دبج- |

 میظع ید هتیداوارجأو قوع + ؟بدرا_یسد كنم ظن ینیدلوا س ابا تب ۰

 ر ,دولک منال قلو فست
 اک بولوا ند ز لو اشاد كل لصالاف شاپ لع نھ |
 یررج ریو رم ویداشاپ يلعراد هضب رج نر تکی کای دلوآزاب بیچ

 هنس هطظفاحم یز وا هدنرفس یکی نا 3 قرلوار ور زورپ روسج و |
 ۱ هدیلود يدبشءارقن شو ترهش همس وک یتدقازو ی بواوا روا

 .دیج لیلخ ندرکد لک دپ دا مبعت هرکیدکی قره وب رابتغا 2 اکو فس

 فیسله رپ روشود ندراتعا رظن ی ید قیر 4 هل ع ا وضفم تنابشاپ

 طرفءد هیسبا ش ماوآ بصن مظعاردص ا اشاپ ی هیار اشم ا نايم |

 نج راحو لخادم كنذاسرچ هلو ری بديت هدرا هر هش :ندالهح

 باختناورابتخا زيزو ياو یز لب وب هدکز اب تقورب هلل وش ندنکیدش هل
 یدینبلوآ (باج ينل اذهنآ ) یاب وکو تارغتسا یار اب سکره تاو ۱

 نیل سنا صا قتلا اش اطا ساخ مر لوح دهد و |
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 ENI او لالو" ادر نک دلنار ونشو

 . هد هژماق ناس رو لاعارلت رطلاشتسا نا ات ٹو لنا ردك یا راسو لاا دخ و

 انوع اات ا ر نوش اگر نبا اتقار اسم ار اک ینو با یاخود
 اذنه ندهتسنارف ام قاتا قاثنا نیت هم زاوا سرت رو دا اخ
 میظتوتسهیاعش هی نالا ازا: هرس رخ عاص میلعاو رهام * هنیاحو

 فیت نازصا تلف منو رل نصر نم لینک هنر زا رک تع تدا وا
 رزعت : مو ی نوا و همجتو كنفنو توطو تراهم د یامرف

 "یافت او تاد س زال یازحلا ة درفطو اخ ناسا رادو ت راظن زادنا هک

 هدنزوص یکندنبا اض ا رع هنیفرط نع بولوا ترف ناماد هد ژر هرازو قخ
 هدرللم یک هدبا لو زن كنوباه یودراو هظالم یزو رل هدهاز ئاننا
 نالوا مزال لصا نکل بودیا ةطدا تار ابنا داشمقر اخذ قتلوا مال
 رکدسص ت مدو ند ]اره ندزغز داوا د وعم یم هداع د وت ماظتنا

 ند دن رم ر ذاح ةى هد ھن | دون بیر ایدی تواوا ما نما نصوص

 | لاخ دا هی هطفار تک یغاععوا یرصکی و یک ها اوو كتلو ادارا هسفش»
 ی هک هدا ان ینو داوا اوو یک ه دیا تب افک تو لا دیو
 زاتععو دانا ك راد خاطر تخوم نالونیعم ند هل بلح 4 هت رخ ھل ةطاطا

 هن ز هدهع ل زراکعمطو راوخابر یس ةلوغم زاکتمدخو ۍادتما نشود هتیبتف
 ی رصکی ند نکرد اک توا اشو می «دنزلیب یک یس هفیظو وک اعد ار ەک
 NS والو ردا اه رمو بزحو او ناو ندننازفن
 یارب هج وکو تع اتنف راد چاه رس هل وما تایر کرک رها للاخ

 | ق رو رضه دنلوا فیلکت كك هرغس های رال وا ثلاطب و یدرک هززه قیر ط
 او نايمه ی ید هدتزوص یرلغ داوا رب رفسو مو جم یراکخ هدیا للعت

 هد ردوب ریان نوطالقا ر زو تبع هتغید ]وا مولحمی رلکعن هبا تابع ناب یو
 نور ندزتفد نزلا لب ةتاطو ناواوخ تغ هلا ر کم یاو اردت زابس اود
 دیسهر ندزا هلشف هابسهدارا نییعت هرلمکسم هرزوا یسلصا عضو یجاومو

 هکعا فوقو بک رافعات ندنراقبضتم هفولعو مادن فا هبلج ی را رتفد

 هل اجواو اضاع ب ارطاخ شتر كاب ارت ادیتخا اجو ایسنا ماقها
 سونام هلال تب لک | كر هپ در ذب رکا تمس یب رهظ هوقو تمکش نشم
 لاو ليغ ردشزسوب قالوا ثیداصوکتکزب هد یراسونوفزق قوا نالو

 ٭ ؛یداب ¥
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 هنس یکیا بواوا مظعا ردص ندقل ادنشک هدنل رع اشاپ دمع نکی اشاپ دیج لبلخ

 هدنګا هیلقلاجرو انشا مامه مو نیطف ردشهلوا لتقو نو لزع هرکصیا ترد

 بولوا تاذرب انثتسمو زانم هلی تراهمو تامولعم هد هیکلمروماو تب و رو دشر
 اب رد نادوبق طقف ردوا ندیا لابقاو ذوفن بسک هچفدلوا هرکص ند رز و هرق
 تاعوقو ید د-لواشلوب ع وقو تدور هدنزهنایمقلاراربهلبا اشاپ نسحیزاغ

 راوهشرد نالتی د غاخ كلترخا هدرب رولوا نابئسم ارظن هنفابسوقایسكنهغااس
 هنل الفتسا كن اشاپ لسیلخ ی ان ذوفن كنفرطیدنفا فینغدجلایبوز كمناخ

 يراقدلوا شعا بيتر هدنفح عرق كراولهیسور هغ ندنفیدلوا لباقمو لح
 كسان ڪڪا ندنکیدلک هروهط هدننامز كنا یس هت كن هیاصتخا تامدقع
 :لتفو ونو لزع هتغب هنب رزوا تاینط صعب هدلاح یتیدلوا رفتم هدنهح یراکفا

 هي رکسع ف اظ هل هجو یتیداوآروک ذم هدیناندلج هک هلی وش .. ردشعاوا
 ین راشاعم كنیقسمان مقاطر نالوا هدنمان یرصکی هرزوا كلریو هشابراو لها

 هدنتیبراب رهکی نوک ب جاو حارخا هلباهلیسو وب قجثا بولوا شا عطق
 دا یکودیاشعاوا من یسالسبا كيلس ناطلس کد اب وک هلت ادحا دنتفر

 لیا افلا هناطا شاما هلبتظا سو كغ اخ راوهش رد یس هجو ز یدنفا فیظن
 امسا هدل ام وب كب هاربا هداز ضوع لوزعم ندنهشم ارظن هتاباور ضعب و
 غیبت هنیراترضح ناخ دب ادبع یردارب یخدوا هل...لوا شمزاب هرک ذرب هن اطلس
 هل فلوا یزاب ره ش بضغرهظع هیلاراسسم ردص حو رشم لاونمرب كچی دبا
 یتاماظن حالصا كنلودو ردشعلوا لزع حابصلا ىلع نوک ب جاوم عبارخا
 یلاوحا حالصا كلوب اتسا نالوا هرادا زکر هد نما لوا هد هرصیچیدنلوا یک
 تلود ناکرا صعب وید ر واوا بسا لیدی كتنطلس رعماتفوم تدمرب هد.
 رمد فا ملا هن هک ای وکی د هیلاراشمردص هد_قدنلوا راطخاو یر ندنفرط
 س الحا كيلس ناطلس هد ارهش هلیسعد رتسا كیا تکرح هفرطرپ رایتخا كب
 تاب وزع *والع هدنتح هیلاراشمردص یخد تاناو ریکیسلوا شلیا دصق مش
 ینغیدلوایرب ندن انظ هلوقموب كناشاپ دج لیلخیدنفا دیعمیجتا | ردشماف
 قافتایرورض هدنصوصخ یغارفو كرت هیول هبسو ر كع رف هکر ید بو دیا نا
 نطيل كم رق ىلا عت هللا ذیان_عب و قیدصتیاضما عضو هلوبق دنس هليا ارا

ESار وشو رش نامادهدززب كند هیلاراشمریز و هرکصن دکد نیا قیلعت «  
 گرد ر ظن لاحا  هنخیدلوار وتفو هحتا سم خاسوا هد ولآ نماد كن هيلع تلودو



 وب ک ۲۲۲ اچ

 هد عبو ین هپ هطا هبحزو هلبا لنزع هد ( ٩۳ ) ندنعیدلوا یلجر كماقموا
 نایت هشوک هدا مسل هلکمروتک ابع هدنا بونلوا لبو هي وببلکی مافنم

 ارزولاهشدح ردشایا تافو هد هموق رح هدلبهدنس هنس( ۱۲۰۷ ) هدل اح یتیدلوا

 ولتاشا ع هدنقایس ناس یتلاح هججر كہنلار اشم لیدی واج دج ا هد تلبذ

 یلشیاع شهردسلوط یتنسوب مزالم ۶ ناویح لکشمرپ هدن وا تروص

 ردشی ږغ وید یدیارب زورب
 لبس هب ر ید وا دم دیسلا یرا ره ش راد ےس هکربد ید ید قا دعس

 لیطعت هنسرپ مان بواوا لوصوم هنرادص ماقم اغا دم یس اغا یرعکب
 لیصح هليل ابشاپ دم تافلق ن دنفرط نامز ی افرظو ترادص دے نسم

 تلاکو بوک هنفلخ ن ديا قوس هماقموب يبو دنکو تره ُهیاعرس
 را

 تنودروما دععو لحقر هلوا یراب رهش رارحس هد(٩۸) اشایدجدیس ارس

 یدک دمو تیّور یونس تنطلس ماس ےہ ہل غلف ضوفم هنیافک فک
 ساناا سو دامن وب بو له ندیم كحهدیا تکرح قیقوت هسنخارم

Aیتیم هتیدلوا روعسلا بولسم ندهعونتم یا نوا نو  
 تكعيحارا تودنآ هعدعد عفد لر هلک هب نلاع تاب هلبادخا یرپهمهد (4۳)نامه

 قوح رب بوب» هلوا لمح هترادص لغام لیشلج یدوحو ندنکودیا

 هدناخ دیا دعرصع ردشابا تامونکیآ هینرادص دنتسم هدر وره هنس |

 ناردارپ قحا بولوا لوبقمو لبقم هدا ز لا هدنحما لرم لوا شلك هبرادص ماقم !

 داسکنا رله یک قوج ك هدنورب و نو ردنا هلرس هبعادقعریق یتاقلعتمو |
 رظنلا هپ رکو هدرچ هیس تیاغ ردیومیمیدلوارهظمهنس اعد دی هلبا نورد |
 یدیشلوا فور ودر زو هرق ندنةیدلوا |
 نکیایسللاو ییمامور هدنتر ادص هيات هعفد کن اشاپ دم تزعاشاپ دم نکی [

 یسودنک هلبلرع كناشاپ تره ةعفد دنیایی توعد هترادص اموتکم |

 لزهو ندنین اسغنو ضرغیارجا اکوپ اکوش هد هسا شلرونکه رادصماقم |
 هدنفرظ هلبلق ندم ندنفی دماراب هشیارب هع شب ندکعا تاقوا راما مرا حارمو |

 رد هدشلان دلج یلاح هجرت نیغل وا هد (۲۰۴)یتافو ردشعلوالرع |

 هوا شسیو یک لبرادص هلا لالعتساو د دوعن : لاکو شمردنک رک وا

 شلوا یراطعض هنساوق نکیآ لوم ام ماا ظنا بایسا لوصح هد امز

 # لدخ #۶



 دو ۲۲۱ بس

 3 بو 6ز وهط یار رفت ی و ناسا یاضقرب والا را اتو

ARE.ملات  ep SE 

 عن و رافدلوا ی ااا تولوا لخاد هر یکجا ننفوق[

 واسس ت ید رابطا ۶ حف مد دلار اش دص ناخ روم نھ لضافا
 یدک نکا لا ره "نا بودیا حدمو انت ینع اضو اوراوطا ضعب هلی

 "رو راک ینبدم هلوا قفوم هشدخرب ید

 ندنرادص ه دن را0 ٩۰( )بولوا یظعاردص ندقل اردک هد نااصفنا

 دنیاو ادل لا هجرت و لوزعم ندنابح بصنمهد (۱٩)و
 تاب میظنت نکما امهم ی دوب ار ۱24 E كيس زاد وطسم

 روش و بنت بولوا عات ساوه یکی را مزال قلوا هدندیف تافام رادو
 مایق هی هتي ۱ ظ وظح یا دریا تّرظو وهل ثتاودا مو بخشو

 ' ردي بودا ماکو عامد تتطرت دال 6و لاونلا

 رومآ دعو لح هدرصع لوا دل ات یییدلوا ت ادر حودعو لرکداتاذ

 هم هدازآ كئدقآ بش دس ېر ارهش راد نالوا س ادا ترا درا

 باز «دنام لج اراشا یبونق هکر د یدفآ دیعش اما تولوا دافتسف .هلهحو و

  هلنراز و رهم یاطعا ۰ دت هنس ناسف نوترف رب مان یدنفا دچک یل هدنزاد
 ها روهظ نکبآ یانک یارب در واژ ب ولواتورتسح ةن رس ناش مد سه

 روما مامزو قدلود یلبزپ وک هحوف شكره ندنغپ دلوار ودصلا ردص ةتخب
 ريزو هحوفو داشلد ارظن هل اع را رود یدلر و لا ییانرا یب“ مانا

 يارتب هحاسس شارب ندنزوب لومأت جور هلتغلوا د اتسوذاد لوفشم بیا

 ۱ e E RE وا كلاعو تف دوخانو نددتواخز

 ۱ نم تو دعود ناشاد اب کا )اغا دغ شد ورد

 3 لارو ما دساک ء رام ید دن ر ا کرا

 ند راوت ضمب رد شقلوا لعقد ( ۹6 )ندنگیذف یا تکرخ قوا ۱

E 0 I E 

E EEE 

 i ١ ظعاردش نداد کک هنیرشاوآ ی التت ( ۰ -) شاپ دج نهدنزاد

 ید روا اش داخ یدلوا لو عمة دن ایعشت یا نانقط هلغمالوا لوصح

 زا را ولو لا زا ندا | ی رک هدا كاتشب ذج
 نیا 2 هد دنا شا هد سیف بس سر دا هنهادمو تاضام ھ ا
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 علت هداز |یسحم بانس لاونعزپ .نکیآ یماقم اق نیب اه ب اک راشاب دجم تزع

 نیر ع ج ورشم لاوضرپ Pik اتمذصلاهطسب رزوا نیمز و توات
 ییا هعف دلوا هلی ص داون .پودیا لاخدا هیهبلع هن اتسا هبا لات

 هراتسدو هبجب سکره یقرهلوا لولسم تلف یب رطو لورم ییصمذب ةطاتجا |
 را. هدرصج مانا ب وشود هدف ماییعها 4 اوحا مظنو لاعمجو ماد

 نانارادنبسم هلیصوصخو هتلود ی الکو هبا تنکمورادتقا بابسآ |
 ندر وما قیاقد هلیوب هیلار انش مرز و نکیا تقادصتمذ هد رف هترادص |

 روم ییقو هشه دو داد نجا تولوا روهظلا یهیدپ کو دیا روعشلارصاق ||

RAE 2 1تنیکسب بخاتصو راوطالاح ودم هبلارایسم هک رد بودنا  

4 f, یه 

۵ 
 هدیب و شعلوب هدنرادص مابقم بی رق هپ هنسرب قر هلوا مظعا ردص هدننافو

 هب واوا یظعا ردص هرز وا قلوا هينا هعفد هدنت افو كن اشاپ دمع دیس زادیط-
 هد( ۹۸ ) و لورصم هدنسهتس. ( ۹۰۰ )  ییعیهدیر ورم يا شب هنر,
 فوصوم هلبا ترسو كولس نسح ید هدننراد رص هعقد کیا ردشلواتوف
 میس هیاغا لیعاعسا ینا هقشب نیدننب اب هبت حسب قحا بولوا حودعو

 اما ردسیغا رب رم نیخروم ضب ود ی دیشلوا حو دغم هلیسعاروما مامز
 ندیینخپ داران هتشبارپ و نینپ اکترا كہا ا بشم ردص ی دینفا دعس

 a فست یجدرب هلل و ااغ ور
 ۸ نم فی

 تانسا رادنو هیرفس روما مچ طظ

 یدلوارود ندنزع ر دص هدنسالوالا یداج یتهنس زروقط نابسکس ر دیا
 هحرد هنب بولوا یربک ت لاکو دنسزابس لطعم اررکم هدننافو كرپ ٍز دو هرق هدعإ
 ناشف هراریس نبدیلاّیح نککیا کا زارد یراخداو عج تسدوزاب یزاو ےس

 یبهیلب لها ناز وسرانندیا قارجا نس هبت رم یت الت كلوب تا قر هو
 هلنواخراد انیساو لوح مر زو تاش یکی دابا ناریسبخ نیشن ریسک

 مافم ناز قاض تمر اپشاپ دم نکید بولوآ لورم دنن اضمر یا نابفط
 | دلو ا وک لغم (دمارت نا دا داتفاودک ) لاج ناجملواشخت تلقب هترادص

 كلاشاپ تز یدنفا بیدا اما یدلوب ماتح هداروبیمالک هصالخ 2۳2 7

 دی ماوعناشب رهاطو ۱

 و میلح لث ۶ اے الص لک وتف « دنروما تمه یلامو,تعیمط اشنع راقوو ۱

 برع ةن امزراوطاو لاوح ا نکیل یډیار عج نشو ر ریز و رپ باولعلا ب ون

 هلاق نوک چ اقرب هنیرلا اصفن او لع ماکنه هکر دی

 لبف وچ لج ر تا ایا راس یکی او تا
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 هتاطن ھهج و لوا نیفلوا تاودیاضمر قباطم تر وص ناتاوا ضرع |

 هد هسدار ول ول ابد رپ یس انضر لص رازر وص و از هلود ىدۇ نو زا

 قادر فالخو مس هتیلا زا شمردص دیار اکتنا هنیلکتزاب ويد نلعب نب

 هليا ین اطلس توس فوخ ب ولو احد ان ھت کن دتا تک رح نواه

 هب مخ تصرفربهلب وب هدرب هرا ن اردا ووا یساظضخو كنا یم هلغشم

 ر ووا فست هنفیدنلوا اضعما كنسهمان دهع هجرانیف هدنیفع قراهوأ توف
 هدماکنه قح هللوا مقرر دنسو میظتن یداوم كموق مه همان دهع هعشد ندنو

 یئحم هن رح فرا ھم نصل هد اسل اکم سلاح لول ةيسو ر لصالاق

 یروئو هطاعم هد لیهست ی زا هبساسا نل اب طم یرالتا نابمرد

 یعلبا نکیشلوا دافتتسم ندرت وک هد لحج ماندخ یفیدلوا هرشیا ر

 كموق مو اتضنقا ییرب دنس ادرفن: قر هوا یس هیفخ هدام كص داوم

 تیغرهز هل وقموت كن هلعتاود یدلبا التم دنسالب نيم ی هیلعتلود جا
 قصسلام یل نوصکیدلنا تلود نیع ضاغا هدماد سا هدیسج روماو
 لک ر داپ ىدا تناد تربغ هئ ید هسا قالو راوارس رد هله نلنید

 هز هل وقفو یا ردنا لاقم نخ یدنفا دس وید ردیا ت ترخو نارطضا

 ردراد ةت راک ندرا نخ یراق دلوا باش راتو و ك نیا قشر

 هلب راسخ كتلو د ردیک نالوا رامخآبس یا مادنعتما ی رالها ات لصانا
 هیاراسکناو فسا راه طا هسیار ووا رغ ناعما هزار وب رذهک نالوا رادغاد

 ها لاح هنره زم هنلوب كج هی درب هقشب ندکما ابو راک ضب وغت هقح تانج |
 هب هیلعرد هلبا نونا م۵ یو درا هرکصذد هطاصم ناصم ماما هلا راشم ر دص

 اشاپ دمع نکی نالو اشاپافا هد ودرا نیکغا تافو هد د اان رق نکرولک
 i ی مس نی رش ع اس بولوا یان ام نوی مه یودرا

 رد شلوار

 تدنفرطولایسورپ هةتا تعص نی رق هک اوعرد هدنصو صخ*تفر ہل رک |

 بوئکم ةد طور ةف وج امور هی یرغوط ندیرغوط وتد رس هتیلباتبه |

 یس ولجا كن اخ دیا دبع هلا افو نا فطصم ناطلس نکیشلوا ر وعشدب

 | ندنغیدلواوک هوا رب لفاغ ندروما هلوقمون راک دانی راکدیدبنتم میهاربا صخ رح
 ٠ همس و. ز لند هنس هد ام نیعصل ملک هرزوا ته الب و ىح یاسهاعما

 ۱ یر ورضندنراهدلوا مارباو فک نماد ع وا لا لیوا ر یزاصخ ره
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 روت ناچار تودنا دلو هد (۲۰۳ ) ناطاس هللا هه
 رم رد هد ران ) ۱۹ ( قر هوب نامحرب ةت افو كربلا راذرم

 رد_ثلوا

 هک مارکت اوذ نالوا شم هنرادص ماعم «دناخ دج رود #۴

 بابا هدنروهظ ی راددص رفس هدنتراذص يکلوا اشناپ د هداز نسحم

 قر هناوا لج هت واخز یسلوا باتح ندرفس یتیم هلن اصدن كن هب رفس
 نالک هع وقو هد هدا شخلوا برخ نالعا هل لغ هد هنس ( ۱۸۲ )

 هدناعش (۸۵ ) قر هنلوا قد دصد کود بصوم ةد أر هرز وا رلتع ره

 هرزواینیدلو اررح هدنتف رات یدنقا دیعس هدکدلرونکض هنراذص ماقمابنا
 هلام داوم ذکر الا دعب قر هةوا شهاوخ رانا هلص ند فرط

 لزهشنکم نالوا لوا صخ مهد هسا وا ترشا هتسهرک اذه

 | ندنکیدم هلی ربو رارق هثیشرب لردبا ر و معراتقو هلب را زوسانعم یب كنیدنفاناخع
 هدقدنل وا ل اسرا ةشرکب قر هلو صخ رح ید قا رهان قاز را دبع زارکت
 ند فرط قلخ ودرا امو عراد هن وجو كال هرزوا داوم ییدرو زارق
 هدن داعسرد هد هسیا شّلوا ج يةت هزوپ اتمه باک ررضح ناسنلوا عیظنت

 ی دیشهوازاغا هب رح راکت ندنراکدلبا خرج ی هغوق رح داوناالع رودص
 | هرکص ندرلتع نه اف قر هلوا الابد ینلن اشبرپ كوبا یودرا نکل
 ضعب ید كنول هتسور « دل الخوب ی دیشاوار وصحت هد بن تب اهن

 هدنداعسرد یتبم هنخیدلوا لاسیم هحفص تعس هح قلوا یم هیلخاد لئ اوغ |

 هب هاسصم هلبا رت هیوا هبسور قو رب لبق ىجا یسیعلیا سو رپ عم

 هي هبیلختلود هلبا مص داقعنا ه رزوا بدق طو رشو تبغر هطدوت كلتلو د
 هدکد تیا مب دقت هنطاسفرط اسر و میقرت هدنرب رفت هعطقرب ینکح هدیا تمدخ

 هدن وامه روض > نکیاراکشا رها ج هیلوا هلاصمالعا ندنو ها كتقولوا

 هام ده کر ت تنور لیق امن لقاع نينا یالارب هدر وسط[ ریل ناسا ا دع
 یراترضح ناخ قطصمناعطلس هتفیدغلوپ ارا قادفتاندنراقدلْوا یضار

 یساریو نذآ هطدوت هیول ابسو رپ ورب مت الضفم یبهعقاو تر وص بولواربغم
 تلفعریز و هدیکد لنا بیست هبنفرط مظعا ردص نوعسهلبا صیخطا طق

 هیسسو ر بو دیا رخ ان یصبن ات ه هداف تاسطح الم ضب ییز“

 قرهلوا هتف رف هنسهعفاو تالباغ نالوا هدنشع مص كفوجامو ر یرکسعرس
GEIR SERIES ESL RE DERE TETER. 
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 ا نیظالش هما تاک دا ردهش ول

 ردا با دلوت قر هلوا حور ی هدنح رات ) ۸٩ ) هدارهس ۱

 دهد(: یاهو هد ۸٩( رب :یدالوناطاس هج دخ |

 E ۹( _ یافو هد )۹۰ ) ی دالو دمت هدازهش ۱

 ردهد ) ٩ ) یافو هد ,( ۹ J ین دالو دیجبا هدا ارش

 ., , دو دشلوا هرم هت ردق نوک قرف بودیا دلو هد ( ٩۱ ) نال هشیاع
 ۳۳ ۲ .ردشلوا توف یب ؟یکیدتبا دلو هد ) A1 3 هدازهش 1

 تمجید بوس دو هد( ٩۲. )ناپ طلب ایما
 ردشلوا هزب هم آد هن ران ( ۱۳۹۵ ) قر هلاق تاب 0 3 ۱

 ر د هدنګ ران( ۰ ۰) ,یافو هد ٩۳ ) ین الو نیا داز ۳ ۱

 ۱ نی بتا تاهو هی : رالو نیج یخ دوب هد ) ۲ ( هدارهش

 دن هرکصد دلایل نابطاس بو دا دلو هد )٩۳( دن ۱
 ((نطصممد ار هش لاى د لکو دنا هش )رد راب كنب رورصهنندالو رد شابا شولج | |

 ر دشخیآ تأفو هدنسیوالا یداجو دلو هدنر خالا عبر ۹۶ ) تاطلس هعب ار |

 هد تا ها یمرکیودلوت هدنینودپ کنیز ( ۹۶ ) نباش هاشنیع |
 زا بر نخ )٩5( قافو هد (۹۰) یی دالو نا طالس م هاشکل» |

 . رد هد ,(,۹7 ) ی افو هد 6٩0 ) یتدالو هبات نا لش .هجبار ۱
 زد هد 4( ینافو-هد ,(۰)۹.ینافالو اتدرا ۳۳۹ ۱

 . رد هد ( ۶ .) ین فو هد )4(, .یتدالو اطلس هلمظاف

 . ددهد )٩٩( اا ەد( 4۷) ى دالو ةهإ تفیلس ادار ةدارمس ۷

 .اردهد(۰)۲۰۰ نقتافو ,هد (۹۸ ) یتدالو ناطلس هاش
 نابیظاد ناک هلا راشم بودن ادلون« هد )4٩( یل دخ دوج ناطلبب هدازرپش

 ردنا دوم فا طلش نالوا ینارفخاص تن نیلام «رکضن دا طاف
 ( دوج مانصمایدلوا تکو ش دنهم لوا دج )1 رایی راب نىغمەت ااو |
 ردشلیا تت اقو هدنن اخشو دلوت هدنرعص (۰۰۱۷) .ناظاس هطاص
 تنی ولت ضح ناخ هتیجطا دع تو بیا دل وت هد (.. 3-4. .ناطاس ةت 4

 | یو يک موجب نفسم ( .۵:) بولوپ ت ابحرهدنن اهو»|
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 هد هشااساو تحار لامکلا لع الغل لوس نازرایدیززهناکولم تسانعو هجو
 ۳ ین تر مما ودل ايال هاکراب لوث قمل وا رهظم

 .یدلیب مانخ
 | تیم اف کار های مولف یرلترنضح ناخ دیزتاب ناک نج لصاف ۲

 ناج دیا دبع 4نیدبا شلوا فو رم وتد لو هب نالا نا طاس قره دغ
 قردل وا لاکر یظنسح را هن هک ,قوعت شید ه د فاس لنی راترضحم
 هدنران اسسا ل راتخانالوا شعشل متفو لوا راهیان هت راد منت ام اره وب

 تولوآ دا تعا مجاز هاشنهشو دام فقاص هشدار ر عفاولا وزدزوک ذا

 هدنناوا قلرابتخبا نالوا ثواخر و روتف سوم هنود کم تناظلس تب ین قلا

 ی روتفو فعض ك لود مسحب هرزوا قلو اد تچ كتب رفیش ینانانکسوا ۱

 اند نما بنج ٭ و تنم ندا هجا لب اغرق: دلور: هاو ا شک هد ام

 طع نکدیکنا# و ییبرشنیدح##ةولصلاق قیع قو بیطلاو ءاتنلاتالث |

 RATE دیهو تین ًاحورو حوار لاسو مه هج زانت فم یم نضل
reba | :كد1 یرللاو رکدویدابهنیراسم ما اهلج نوف یزللاح  

 ندنعیدلوا بنز هو لنانچهدایز لپ هرلنآ ردیدوف هنسلوار وه ن ندزوضخح لسو 0 |

 لاونمرپ هلا داب نس اھو توق كن هلو دو زانوا یادت رم اغ 1
 ناجا هی وع ولت لو فعض نالوا! ضرام لبا! لاو تقوا ح ورتم
 نونغمدنسولج قیلس ناطاسران دا داتساول فج هشواخر وزوت لا روغ |
 راتب ننسفاود فسا د اد0 لپار تما و م اود لت رحو سششتسو :

 ردراتشا وا

 نکا یاد ایرنا شت کا رک ی دنا تادا |

 هی دو دعم تاور ذ ن دبا ص صخ بسک هتنب رهناهانش فرط یراتیآسنع |
 هنن طاس یالکو بواوا» لکوتم هدقح خرناج « ده قوص خر هو“ یع امض |
 هیاشان فسوب 'یرلمرکآ رادرس ینیدرش خاضس روح یدزراوون روعا ضب وغثا|
 راشو واد هرس اشاپ قاب« دنر نیب رقم ضاوخ هل 4باب دن رلچلتسف نیس |
 ه درفرب مه ,نیسنگزک ازا درسو مقلط لسیکو السقتسع هدر ومآ ینلکو یر
 ولد دلوبقنو عومسض كتناکشو رکش هللب هدنشح مدالوا ع نلریدتنا هل ادن | ۱

 م داق تبا. لم اه اش ۱۳ تورو لالثفتسا 1

 | راک 4/4 ۱ ۳  .یدیاراشلّوآ ۱



 Herf و دوس

 بوسلوا و اسبلک عقاو هدنب رق بلح یحاص لام ع وش بوغا ی ةفخ
 ندناط ل هلازالابحاو ثنمخ یرلکدید ناسط لاد یف سصتم سالک اعف ۶

 صا وید رانو ہر وتکی لا ط ع كن وش ردمولظم اعقاو مدآوب و ردکرک ی لوا

 هنعل رو رم لاحصصرء هدقدالوا تدوع هواه یارس ةولصلا دعي ریدر وب

 لاو تورو صا هلورح للاعصرع هل لوا هر ز وایرلهنا سهاشرب رفت

 نکیآر ولی یتغیدلوا لاط ل راکبات لواو مولطم كمدآوب هرکصندکد لبا لاطب
 سالک هکر اید روس باوج هلی وش هني ردهم لاوئس ردیلکدیناسنم هتلادع هلماعموت
 ردهدنز هدهع كل الفو نالفو كنيدنفا یرمخیلاص ردص یادم! الاح یس هعطاقم

 نیس ارز و هنس هلازا كار وب نعیدعم ردب وصنع ندنفر طرات ون ر وک ذم "هدوب وو

 ردراکرد یکج هيلا تخ ھ ییمص هنس هلازا ار زو هل رل نا لع ةیفخرات وب بسلا

 راکشایلظو نیعت دابدزا كموق رح *دوبو هرخالاو یعوقو تراسخ دلار و
 ضالخارعف ناکراصب هلغلوا مافتنا عيت هدب رب عوج بب رفق هللا ءاشنا رووا
 ىلاوح لواو لاله ءلاخ ةد اتفا یس هلج هد هللق تدماغفاو رلبدر و ژارولوا

 هتمارکهروکوب تن اکشنج لصافاو یدلوا هلاپ ندندوجو ثول تكموقرح ملا

 باتکرب ر دق هما نهش هسنلوا نیودو عج رد رفاو یزارت امو لاوحا قتلعتم
 فلخ بودیا تجر هسنحور العو لح قح ردیاترا یخ هوا صو صح
 هدفا رهاش داپ نعل داوا لظتسمهدن را هناوتانع هراس الاح نالوا یرافرشرپ

 نیما هیلبادایالادیا نورم یراتبقنمو لالجاو رفو دا ز یترات کو شو لاقاو رع

 نددفا هللا دبعقدرات ات رب تظد یب لضاف نالوا موح رم هد نر اتر نوا

 لضاف مد ةم ندنرلتدالو كن راترمض دوج نا طاس هدارهش هکر دعو حم

 هرات واهر وضح یرابرضح نر دیتا دبع نا طلش ناکین> یلایو»

 هادو دولومرت یدنا هرکصندنراق در وب ت تدامر امر هنلق بلح هلت اعتلاو توعد

 لوئسم ج لوا دوعسمو دو ید هدنراعح هللا داع هلا ءاشذا مدلوا رشود

 لماک ناسناو لد هک |هاشداپ رب ناکمتج یدیا را شمر ون ردربک اتر هاکرد
 هداهمدق هد اا ید نانفا دعس دولوم لواو بول وا همش هدر هوا

 هحاس نامارخ بولوا دوجوم دوعسم دوحولوا ایلاح هلفلوا ناهج یارس
 نامز لوا رازمسیلاعت هبلا ءاشد اما الوارعواب هنیرود رانا مزپ ابلاغ رد دوهش

 لامعت هل دج لا .یدیدنسرولوا قفوم هشیاساو تخار بولوا هدیسرهمرکم

 | همه بعقح لات هللا ءاشذ او بولو ارمسیم ر لوصو هماجتا هدنخر ف ماک نه لوا ۱
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 |دزز بوياق ناونو بات هدنرا فاباو شلوآ روکی رز وک ك تعوم کدر وکه
 جراخ ندشرعنو فصو هدرهرانو رد نرامم هد ھا نمیلاحو ارد هدقلوا

 دج هدا ناه بوو ارل اح هتماقا هطلر هکندلوا یراطتتشخو فوخرب

 هاب ابو لاج یرس رسو حمرسیک نون یر هلواراوس هرانآویح روک ل وا یّیکو
 فناخ یک شالوا طعام ےقلاد ك هدن درا لزم رب ره هک انوکو نانشیزپ
 ا رصف>و رک |هدالرو را وادوک هدزعردام هخلوا نازبرک قزل واناسارهو

 بوقت یار هلن راب اص هکر وتسرلناوسنو تانک دو ساطو یعادنوق كتف یس هلو
 ندزمادقا نوسر وط هلیوش توا وم تردق هدر رب رلیدلبا مادعاوسل وس

 نوا تب ییحیدلوا لاح لاج ید هی هوطخ ل سن تولوا تولسم تام توف
 زور دنج بوشود هپ هراغمرب هدناتسکسنسرپ هل رهنی روس هلغلوا جز دمر ید
 ندنک وا هرافع لواز وب ندنسنلافها هب رد نالوا هدفرطاوا هرکضتدقدلاق
 دنب رکحوا 4 نح زاره و تچ یم هل اح بورک ه لک انا شوک ی هلان نکیارک
 نا صیلخ هل رقترب هقافالا دعب وديا را ةع راهرابو افخا هدقلناصو له
 | قاما ذعاو هلازاهدفر طه كس هساطدنولزواضس ندکی زوج لصاطاو "مدلنا

 | ها کم نیم هد یدلوا لص مو وج ین هلجج هدتضرظیارب بولوا هنوکوب
 یزاگدید یهاتشداپ سفن هتنشیا یدلبا لقت هرقحوپ لر هیلنا مالسکق یون
 كتیراب و کم مو بک ار كی ایتفشا دیزا ن دکب زر هلیا سفئرب هکر داشفنوپ
 ناکشنج موخه هیلع للاعت هللا هجر  هیلبا رتوطیب رازیدو روک ىپ رازوک
 | ندیدقا ميهاریا نالوا خارج هل ولوم ندنتمدخ یکلتباتکر س تای زلترضیح

 هیفخو توعد هنب رق یب هرکصندکد لبا حص ةولص یادا نوکری هکر دعوجم |
 نوکوب هلغعلوا بیئرتیسلیا هپ هیلعتلود ندنفرط یهاشداپ دنهابلاغ یدنفا میهاربا
 هلا نامک طر شوند م قاب هلبا دیق ین وب ئدلبا جو رخ ندن راتنهباپروب زم یی
 ندنف رطدنه هدنن ارذک ت دحر اتعقاو-مدلدا دیقید نب هلی رلمرویب نامرقو نعا

 یه زانیبو رخ نادل رات اپ هد غ اق الم بودیا دور و ھ هن اتساو روه جلفا
 یدلوا نیت یی داوا نوک ی راقد ر و هدافا زمدنفا هنیعب دک دلا اونم
 ندقلرادملسو ٠ ردشانا لقنیپ ر هیلع بقا زاد هستمازکرفاو قو شعد
 وکه مجرب هکر دعوی ههفاش )اد ندنناسااعا هلا دبعموح نع نالوا عارچ
 هاک نکیآ لفتشم هثعاتسا هبطخ هدساقمبولواقلمالع هدنعماس هبق ویطانا
 مدنقا هدکد لب عفر لاگ عو و مایق هسهکرب هدنتفايقولبل وطانا ندنعاجج ةن ام
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 ریکلد ید ندل امش بئاوش نیفلوا یر هدیج دیس نشد عیطلب هدیدنسبآ |
 | نیب رود "دی دو هاکن هلن ریصب مشج هل اع تروص هعشپ ندنفزدلوا بناحتتو
 هن راداحا دادج اوان را نامه یه هنکیدلبا اتکا ی اوحا یفاوح هلتناحو ر

 دنج جزا لر * رابدلبا اتکا هلبالوصاو سورنالوآ تسدردو افق .
 | كنيراترضح ناخ دما دبع ناکةنج هرز وا یھ را # نیطاصلارکد

 یر هینیس تبقنم جافرپ ندنراهلع يفان نالوا رّقف ع وعجم ندن او ر تام ٠|
 | فلس هچرک یدلروکراوازسقتلف رویزو بیز,هب هوب كربلا لجال |

 هدب اطقاو راطفاو روهظ هحاسس ئاغ رس یس هم اط الج هعفد دنحهدېلوطانا

 لوا ناخ دجا ناطلس يديزاو دشا نِد هل ج بولوا روشو رششاپررش |

 لا نوا یسهناط دنول

 نراجع ندرفن كيب
 دضراوت ضعب یو دیا | هلیئوطس فیس كب اشایدا رم ییو وف موح رم هکیدپهنناط ندیار وھلت دنا اعز |
 صضعت طقفردح ر صم تیما دنع ناطلښ موجیم هتشیا یدیسلوا عطعنم یرانواهشقرعو مقدنم !

 لیس هوالع كن افشا || هلنصوح یرالوبصو تمارصو تدالجو نوزفا هلیتمج داتعو هدعو دادعا |
 دی تبعجو نژک || ند هطرو لوا هدب پولوا یساغا شاب.دیول لصالاق یدیا نوریب ندیدصت |
 رک ر دلت یراغبا نالوا راډ هلقلشاب ېد هدنراوف ارز و هرکصن دکد بليا ناج صل هلس رتب اا

 و هدلاحره کردشلوا موج" تاذلات نت بیل اعالاطد هج هرق تیام میز دیه وند
 "لب یری كنم دفا | بولواجراخ نددح ترانسخ رمکیدلبا لاصبا هدالب و داع ت و یک دن
 رونبروکول هغلابم || هجا فرط يفرط هدیچرک هدرم#> هلسخلوا یجتقمم ادعا هلازاهرخالاب ۲
 لس بو لتفو یمدرا ۾ یزا موا نه هلبجو دیزا ندکسزوب نکل پواوارداص ||

 :تولاص تآ هبیراوسسز وب رب رفن رپ رهو تیولوا نایلامو ماعزاس هلواو هلتراخو
 هن اطرپ شمال اق یبشخو فوخ ین اج بولقو شلبا ناشی یز رار وبا |
 بوټ وا هدیجس هدزمرابتجا ناَرمایحاو ناربمربمو ارزو اعط ی ان ږ رج یدلوا |
 ٠ یاهخاومنکأساو ناربمربموار ز و نالوا.دراو هملنع جاوا هنیرلفرط هقیغع فو ۱
 | قاخ رها بت تروص هیضقرکم یدیا راشمالوب لسا یب رط یریغ نیدتیرومأم |

 | هدانا لوا شمراو یسی ونعمرکس# كنیراترمضح نا دیا دبع ناطاس شعا

 | تشک < لردیارامرانو نالان بوق بوفا هدنملادا ساوس هلپا دنولردق كب قرق
 |ساوبس شاک مام ریقن هدول هدف زیکیدحیا تنوت همه نکیآ کت راذکو |

 دود اضح ایم دن نود ااا < بیا | هلخلوا یاش ثداوجریوبد شعار وملک هاب یسیلاهایاوحوارب ابو داقوتوا|
2 
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 ای ا وک او جن رار تاد قرطراضسب و ر
 "یاب قرهلوا نوذتدو كاد یروشاكپ هبمالسا تلم ند هرو ذح تاعوقو
 سو هل راک هتشهحرد هجا موش هنا دح رش همسو ر هدب و الح الس دوح دوخ

 ا جدتدمر دن . هیاعلود تودنا دیازتدورب ه کن ؛ نود هدنناوا یئرادص كناشاپ

 رار صح ناخ دیطا دبع هلبسهلوارفس ن العا تیام: قر هروط یک متم
 هعشب ندنسغب دنلوب ل وغشم هلبا هی رقس بابسا هدیدسم تدمیخد هدرضح مانا |
 در هات لای لوا هنی هسبا یدلو هذل ادح و كنج هغ دغد هک لصن قلود ۱

 یدلوا شش

 ا واوان رهاط هدماسلار و كب لک ناد هیسضم یا« ه ذنرصع طعف |

 دنول كکبلام هیساغلا كنغاج وا دنولو یرمدنو راهش كن هراجیصعب یکرهاط |

 بلج ق هژاباو هسک ارچلئابق هلبسانحاو انب كن هاناو یربهطت ندنسابقشا
 0 ۱ رد شک هر وهل هیسج داوم ضعب یکیرلتآ اتساو |

 ز همچو ماجو نایبص بتکمو فیرش عماجرب ی هزانمرب هدنلحاسیکب رلکب و |
 نوکر و تتکمو هار دمو تراعو لیئسوپ هد رک سو نا هدداعبردو |

 اتحاو ا )هنری هد هر ونم دثب دمو ماج خناجر هد لجان لیعوا

 ۱ ردراشمر وب |

 | هلبنلوا لسفادیج هاشدابرب رکو فوصوم هلیا خالصلاکو لجو رو |

 زدی 5 هنتمارکو تیالوز د قوچ ھا |
 | هال هدنراث ی دننفا صاع نانلوپ سیون هحقو هدیاخ دوم دهع لثاوا |

 ناطعاس هکر دیار یت ەر زوا قایسوب ینلاح هججرت كنب رانرضح هبلا راشی راب رهش
 ندس هک اغ هیدمرفس هدنراقدلوا تنطلستخ یسلاخ یرانربضح ناخ دعای |

 هدتس هش وکره ك هسو رحم كلام هقشب ندنرافدلوا یسالتمو بات ی قیلخ یاب |

 | كنيلوطانا یسابقشا دنولز واهم ند رفن كاب زوب اصو مخ بواوا ادیپ رابیلالج |
 دالب يور هلبصف رو مهد لرلثا هلي رالوا الیئسساو طاس نز هب هنیررطقره |
 هاشدابق الخ ی" اغ لوا رظن مه ندنس هلغشم كليا ۷۳ خورو ۱

 قثم تادلا رکن یاب ط نا ولی لماک نموم هناذ ف یاصنس ۱

 مجدواد # ناهششبردو ناشب ور د هاش (تبب ) تافصلا یکلمو عروتمو
 تان دحو ع دب هلضلوا یابکنلارهاب لاح لام ةق ناهج ناطلسو ردق |
 عا طوا حب هلوا مدادربم هبیفسو روج ینداو بنتحمو هز تع تنا ندنس هلوقم ۱
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 یدجوک هی كلم حاس ) هت انو كموح یم ناقاخ ی دا یرورس
 ملقا نارن امرف ی دلوا ) هبق اح ملس سولجو ییعارصم (د...ا دبع ناخ
 ر دید خرات یتعارصم ( میلس ناطاس ناهج
 ی رانوب ق رهلوا لماش ییهسفیطل یل ید یزاریشراهب هبنأخ میلس سولج
 | میلس نا-طلس ٭ ر اب دش جم راو دمآ لئاز هودا (تی) ردشایوس

 ا 8 داهنسسب یهاش رسفا

 : دک هجرت ل

 یس هنس ( ۱۱۳۷ ) یقدالو كس ارا ج ناخدا دره موح حن افاخ |

 كسةدععلا یذ یبنهنس (۱۱۸۷) بواوا ینوک یلاص نشب كنت رش نجر

 كنفیرش بجر یس هنس (۱۲۰۴ )وشاو سولج هنذعلس تخ نن وکی جی رکس
 لس قلا شقلا یرافب رمدرع هل لوا شلیا تافو نیلح ابنص نوکیا یر نوا
 ردشلوا یآ رکسهنس شب نوا یراتن طلس تدعو
 مفد هلسهدهاصههجرانیق اب رق بولوپ هر زوا بوش او كنج یتلاتزوا هدنراسولج
 تشیه درب هیلعتاود هلنار وهظ یتاعزانم عرق هنب «رکصندقدنلق رعس لا
 كنولهستارف تاپ نکبشلاققمر هب رح داعا ق رهلوا روی هبروط را بم
 ییدنلفقرطر هلئاغ هلسهدهاعم قاوق ی هنا قر هنلوا تاش ام هبنر+ ضعت هلیطسوت

 نکلاتو ندنځیدم هبقاب هب هب رکسصو هبکىلم تاما طف نالک م زالیسارچا هلیعز
 | ید موح رح ناقاخ ندنغیدم هبت ار واط ولردرپ كر هلی روکراتفو هلیا یدرقال
 هلن ی اضمن کن هب رفس بابا قرهقاب هبا تریغ ر طف هشارخرطاخ تالاچوت

 زاوطاوب كب هیلعتلود هسیا هني زق یدردیازازخاو یشاحت تیاغب ندرفس عوقو
 هلیسهیعاد البثسا یعرق نالوا یراغن ےمطع لر دیا داخلا تصرف ی رانا تواخر
 ناتسقط تناپنو قر هلوا هبلاخ ندننادحا هنتخ هلبساقلا داسف هنچچا رات ات
 ناوا فرکسع لاخدا هک رق هل ردبا هنا لالشخا يیدلبا ثادجا هدنراتقلا
 ابا هقیدصت ید یب للو دو نالغاپزاکالبتسا تص غ هد نابضطو
 لخت لاک ولزد بوت را ییمطو صزح هب هیمالتسسا نام هرکصقدکد ۳۹
 تل ناکرا هلا یکیدلک نارکت باغ هپ هبعالسا تلمیسلنا ترداب هی اسر
 هشاصعاو قو لغ رص یانباو قافنو قافش نالوا شعشارب دنیا هینس
 ؛رژوا قلوا یسدیخو متن لی لهیضق قالخا داسف نالوا شعا تیارس
 | راتاو هتضاوخ سا ماوع قاریصعت وب بویمدئلوا ؛لرادن ییابسحا هل اقم هپ ادعا



erf O Fag 

 نالوا شا تافو لوا ندنا هلبالقت هی رل هقبرش هب ر یرلقدلوا شمر ویی اشنا |

 TURRET IIRL IONE سس

 | ءرکصندکد با تیدوبع ضرع هتدحا هاکرد هليا ده جوت صولخ لاکب ولک
 هک هلبوش ردشٌملوا ترشابمهنسارجا كتعی عسر هززوا هیلمتلود نريد بد
 هحدقاو شذروف یناهع تخ «دنهاکشپ كنا ر دنور دنا باب هک ی سوق راغا قا

 شلیارادربخ ییاساع یدنفا مالسالا شو یتلود یانماو لامجر اشاپ ماسقمناق
 هنوبامهباب ات ند نسوق راغا قا لرهلک ید تعب با را ةفاک ندنراقدلوا
 هداتاو یدیاشمالاق لاج لحتر قجاتا قانا بولوا یسارد مدا ہھلک

 ید یراغا مرح راسو رابح اصمو اغا راد هی زخو یماغا هداسسااراد

 هلع نالیند یر ناوبد هليا جارخا ن د نسوق راق یناخ دیم لا دبعشمن
 هدنرادص ماهم هکنوج یدل دیا ه داما هليا نیقکتو لسغ نامه هدنرلکدروتک |.

 ندنعب داوا تاود € دق نوناق كعا تعب لواب لوا رلهالسالا مجد هلیاراناتلوت

 لوخد ن دنسویق رلاغا یا یدنفا لماک مالسالا مش ها اشاپ  اص ماسقمناق
 هدنویاسهروضح ارج الا دعب قمی مسررانا ادتبا هلرب لوثم هنوبابه نور دناو

 مسد درب درب یراغا نوردنا رباس هلبا یسامنا هداتعسلاراد « دلاح یراقدلوا عاق

 لر تکرح هرشط یراترضح میلس نا طلس هرکصندنراکدتبا ارچا تتعب
 شی ورد قارشالا تیقن ادتبا هدنراقدر وب دوعق هنوب امه تخ رک ذلا فلاس اإ

 كياوبد هرکصن دک دا ارحا عب مسرو اعد هلا سوپ تسد بولک ید قا

 ماف یالکو راسو مالسالا محو ماقمتاف هدعب ی دلوا ناور ن دنناجرب
 لایصیا ینسادص هللا نوع ك ببلع بص انم باقا ةفاكو مالعایا_لعو

 افیا قینهتو كيرين مسرو ادا تعيب هسضی رف بیترتلا ىلع كر دبا ىلعا الم

 نالعا نوپ ابه نسونأم تنی سولج هلب راکلنش ب وط هرکبص ندنرلکدتبا |
 ی دناوا

 ه دعب بونلیق یزامن هزا نج لر وفغم ناقاخ هرکصندقدلوب مانخ تعیب میسر |
 یخد هریاسو تلود لاجرو الکو یدلوا نامارخ هن وی اه مرحیلس ناطلس
 هدنن رد یره صاع تراس یدننک هدنسور دعب بولا ناخدجلا دع شعذ

 رایدلبا نفد « دنس هرا یرلمارک دالوا

 ادتیاهدیماقمت ات روض> لر هلک هی ام باب هینس تنطلس ن اکرا اموع هد دعب
 لوب اتساو نیر یر دصو هب اشاپ ناد وص ه دعل و هپ ی دنفآ م السالا ج

 | د شعل واسابلا راتعلخ هتل ود هه دخ داسو رلکر وک هرابدنفا یسیضاق

 ٭ یرورس #



 ۱ ۳ ۳۳ و ا EE EEE لز ۱

 | نوردنارثا تبسم رخو رها لع“ االام ور ملستوخراه داق
 / OO کب هک ره رازب 4-ناوا ر کو ی داناه- ول ور 11

 هدلاس یو دنلوا راتذغت ها هثسولج ٩ یدک هاتفداپاتضب ةة 4 داف

 + دارهاشوت تو رک نوبات مرک ۍرع افا نا ودا-یتاغآ لالا
 هلنا لا وخج هش ولت داعس هناشاک تان رات ردا نان میل ناطاس نا کک

 | توكمملاو كلا بحاص بانج تخم نلاهاش یا بوپوار هتنراتویامھ روت
 ناینحااو ابطع اکس قوامه تخ نالوا نکناظع دادجبا ٹو زوم رار تح
 هنینسهطوا هقب رش هقرخب هدعب تالیف تراز یرکع شل ادعا *ازویپ دلو |
 ح ءتول | نیل ناتطاسن ماه دام رب کت دک بد نشه زوم فور فف

 1 ةبادالبشک قینویق تل ةطوا «دنرطکد لک هکشوک ان هکر ٹچ: نکلا فلاسو ۱

 جی و هدیشوو لوخد 4 وزا بولد م دضاكرا ا

 تلخ هل :ناتطلس هدک دید گز وس تراب نی رش دوج وؤ م دقا ند لج

 ۱ زا متین اسیر دا یک یکیاهنتسا فا منو د ورک قرتلوا "ضراعتشهذو

 . ||! ..ییدیار انا هتسح راه شرف دفان زس کر اوکر زب وہ هاجول اشا یا تار دیآ
 ۱ تره * دید م دنسنفا یدتیا شوهافف هدا یوم تب ادنتخ تازو تنم | ۱

 ,بانح لروما ردادخ یاب نفع زاس نی نناف ماع و هلو رظد ها ترتصبو |

 | لوا هرز وا فوخز دوکه هک ن دماغن الاوذ ز اف لواتبا نیوفت هح لح
 ۱ هوا لاس شوخ مام نوب «هکهاتیتل ادع بای لبا تبجخ رم ها داف

 | هنکشودق ةلرلاوق "مدنسنفا لر ویت ن وشرب و تمالاس 2 هد د دی ندتهللا ۲

 الخ دمر كلررنک هنغوتلوق بوبد مل هدیک ه فی رش هفرخ ردررظتتماا
 | کیک مس هتنکب وام ی دتنفا یی رادسصطس یک یراق نام

 | دک وق مشوکب هبل الغ # (تسا) تو وار هلیرامر وېب لاوسوپد
 :نواریطس هک ول فم 38 بدست عید دو ثال وق ةت تکا رپ دد ن

 ۱ | نش اول و! هرز et کر هزیک وا یخ دا هنغوتاوف وب ر هیدن نکل وف
 et ناب دل |

 ۷ | تن نان لس نوا ین یا تاک رک سطوا ۱

 | توو زاب نظا هقحن بانج تیودیک هارو هدزوما نان ریاسو هنراسولج
 | روج ناق عياش نقطا درک هنا ان قت



Feeبم ۲۰۸  
EO r - ۰ رس سا 

 یر اتوا جام قارا هک اد ا کاپ ضرت ران ام زود
 مد نوک کرک نسوا رب ردنا لا ےھت جارنا نوبت ا سک

 غار کا نوت اھ رے 2 وک یوا ت كهوف رهام اب رظر وي وند مهد جاز څا ۱

 || نع هج زبن اود یراترضح هیلاراسشم هاشداپ هدروکذ م م وپ نیفلوا ر رقم

 "دا د زم یرانعت ازم فا ما قحا رد و نبر شتا لا ح نالمند لا هتق
 نانلوب دکر مال لا دعج تيما رص یی هقبرش هر لات نام# ندنخیدلوا |

 تصخر هن رتدوع لدو نالا س هدارهش هللا یطصم ناطلس هدا زهش

 دوم نایب ر یدنیکهتمطوا زانیم یی نا رک روپ
 | يغد یسیکبا هل دروتکه نس هطوآ تذل عقاو هدئب وه تداعس رشت بولا یزرعدنفا

 هنس هطوآقزاص ادا یواترضجت ناخد,طادبع نکیآلوفشع هلپ زاتیلوفط تدل

 هزکصذ دکدتااغد قو هبالعاه تبوک هنلم هدس اف طض نا طاش هز تیب رشت

 هلتر وص عادو دل اردا راتکرد لیدوق ناحطاس ةدیرلقت مشت .هنش هظاوا تس

 تراجم دبلیا تن اما هیالوم بان یس د وج لغواو تاولوا نان رک
 هدلاعوب ب ودا هل وا «راف ك زو هلن انهج کیا تولوا كل رکتسسدا قح |

 هرزوا ی رانویاسه را خر كشا تارطق ن دنراز وک یا ا

 نادر اق دلو اعم هتک رعع هدنراقدلوا ناما رخ رشط ی رالوا نازبر

 اید وله فاخا نط طقم یاس رر هلااعا طح ه دار دار چ ی اب ی « وه

 وبه ت واک هک کن الا ر ظا کل عج هلی زاتقر هتننها لر هریک

 ماگ ان دف ط افیشاب ر فس وب ھت وق مرگ | رادرس 4 دنفیدلوا مارا نیشدرالص

 یی اف یتجدلوا نسر وک وبان تاکر یغوا تل هیاشاپ اص

 | یی اغا تا دعا رلکب زادقوخ شاب هلکمروک هنوز لح اعا قالوقا هو

 قزوا تورا وب رقاق منع درنو لپ یهاشذاپ تشد اسوا ندقالوفهرق
 ملا نینارت و زور کمار خلوا ARETE زادوا وحا یخ خم

 هداز دل روک شان مک نیک تاقا لوز ی د عنشنر ناخرد توا ز ورفا

 ردف وب وشر تاتا هللا مادضا تولا علا نب هن اشاد صو بوک یتقنفآ نبض

 | تول ار دبا لب وا ہلا ھ را لورود اعا کر سرکه تخ راز ظعف

 یافت نسخ لول لولس یراترتمع ةيلآ را تتشم هاش راز ههنکددتسا یاسر و

 دا یر ی هوره قنفات قردقا بو

 ۱ یز الغا نداشت نافيا ظبض یتدنک یافت هام هلی

 حضوردن 



۱ 
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 رار هشیا هد رهس ن.اوا هلل وب ما « دق دلوا لصاو ےداعیس رد

 رد کس بیچ وم هج هفت یرلت افو هيرا وا ندناوذ لاشالارد ات

 مجم دن اپرا همان هب ص كني راترضح ناخ د.یادع قره وا

 ۱ رد وا

 26 ناخ میلس ناطلس سولجو ناخ دیا دبع ناطلس تافو و

 ۰. ۹ ثلاث ناخ دما نب ثلاث ناخ یطصم نب ثلاث #۶

 هلصوص>و ند هبرصع هک علاقو نالک هروهظ ی رد قیاس لاونر

E RASكني رار ضخ ناخ دادم  

 K2 بجر هتسر ۵ قر هوا ضراع یلکف اما هش را هن اکو لم حبا رم

 یجارخالوا نوکرب نکیآعدق داتعم یبارخآ ن وياه هر ینوک ۍیکیا نوا

 وکار راک یوکیست ربا رازاپ یعنوا كموق رم هام بور ون هدارا

 یرانویاسمه جازم ف ارحتا هرکص ندکدتیا میلست یتاما هتنیما هرص ی دیا

 چ ا ین وکی رپ نوا! كموق رم هام قعب یمادرف قر هلوا دادزم
 سولح هب ی اع تخ یلاع تخ ر ملس نا طاس هلکعا تابح تناما

 ردنا

 هر زوا قلوا ین وکی جوا نوا كيخر یعلس ناطلس سولج نیخروم ضب
 كناخ دلا دع هکمردیا نط یر ال طخ و هدة وا را شعلا رب تو طیض
 هسیا یسار >- اروکذم مسر بولوا یمادرف كنحارخا نویامه "و رص قافو

 قیاس لاون درب هنس ول اب یتیدلوا داتعم قلوا ینوک یعکیا نوا كيحر
 ردکرک قلوا قم هتلفغ ن دنکودیا شخاوا ارجا لذا نو
 یدنفا لیععسا یرهش نالو یرادقوح لدومجم ناطاس هدارهش هدناوا لوا
 كل هیمالسا رکاسع کردا ناب هلهج ووب ی هز وک ذم ةعقو هدنس هعگرات

 هییفدنلوا رب ین ند فرط رک ارادرس یردب یس هشحوم رابخا یچلن اشور

 هننیرانویامه جازم لر وغغم ناقاخ هليا نو رهب یوکتفکو نو رد بارطضا
 ٭ ین ٭ یدشمالاف یل رادنقا هل وزو ت وکر قر هلوا ضراع فا را

 شیو رد شود ۴ قوب یشیاسا ۰ هریک نا ۴ق وج یشیارا ردهناخرب ناهج
 زویکباوشا هدلاحوب ۶# هناهجرکف هسپا ناطلسرکو # هنان شی وشن هسا
 شاکی فو كنجارخا نوبامه رض بولوا لت اوا كنفت رش بجر یس هنس چوا

 یدنفا یخ دوانرایرات رهشرادمتس هلیااغا سی ردایساغا هداعبلاراد یغیدلوا
 و ج



 نیما بصاو لع
 4 سع

 لب شاپ سح سکرچ
 ے ت افو كن اشاپ ن ا٤ع

rf رم 

 رابدیا رم هبنس تنطلس ناکرا هدنصوصخ هجقا

 نجاری بره یبارخا ناز قوی اس + رص هدران وکو ب هلی تصوصح

 قلوا ندنسهحودعا لوصا كتف ولوا هعشب ن دنکیدلبا سمجاینحا هر وتلا

 یربمت هعلق لدب هب هرداصم اضهب را هسیک نالوار اسی و تورت هنظم هرزوا
 ید یتاما هرص هتشا بوق رومأم هنام دخ ضصعب یکی س اشنا هیره هبنباو
 یییماهرمص ید تقا هادبع یب "56 رارادرس هحدقا هلال وا ویسی رامین

 هنن اما هرص نکا ن یییدلوا یتردق هیادا یمدخو نکیآ شلر وی نین یمن

 هدن نامه ی ودرا | هدااح یکیداک مزال یتییعت ياد ر دتتفمو لوععرب رکید

 یس ادخن كب اطلس امسا هموحرم نالوارومأم هفعلوب هدراتمدخ هل وقموب
 هلردیا وژ را یغقلوب هد هکرابم تمدخوب هسیا ندکفنک هیودرا یدنفا یلج
 هنس هدهع كنیدنفا یب اح یتاما هرمص هلکعا طس وت ید اعفش صعد هدناب وي

 یسب رپ وک سسم هتوا ند ا یدیشعلوا عو رش هبهمزال تاکرادت هیج وتلاب

 كچ وکن الوا هدسا هلربسح ی ادهنا هنس وب رک ر سج فورمم هلکعد
 هلبسهاهب راما ندرپن هلراقباق تجوکرونلواریبعق قنرچ یلیبس یانبا لغو ىلع
 كموق رم عاط هدیر وصو بولوا راسا ینییدلا ضویعردق وش هنسأر ر مدا

 یری رفت كنیدنفا ىلج یشان ن دع ذوا طظومحم کج هدیا ع ىا لبا هن او

 هلیلوب بلحو هبسهبق كر هیع# ندفورمم قی رط نویامه رص هنسوب هززوا
 هینس تنطلسع ناکرا هد رلن وکوب لسص اللا بولیرپ و رارق هرز وا تیک

 رایدیا ل وغشم هبت صم ن و پامه هرم
 هر وه ظهدلاعشا ترودکل اس و ید یراترضح ناخ دج ادع ناطلص
 قر هوا هتسخ دو ماتم هد از كپ ندنسهعقو یزوا هلیصوصخوندمردکم عباقو

 تمدخ وب هدا اح یتیدلوا شاک یف | را هنب رلبلام جا زمو شمزب ندناسهج
 ندیلاولوا كنلغوا لع كح وکی ر هلوا هدکعا دقت هل يتو هپ وست كټ هکرابم
 یدزار ر و هدارا نیم ات كح قب رط هلید وجو لازا

 یشف و كل وہ اتسا هلبا هلاوتم لغ اوشو هب د ایه لثاوغ خاطرب لصاشا

 یدیان ا اش هکعد شق هرق اھ ر دارو سم هدلاحانف كب

 هليا ا شاپ نسح سک رح ریزو نالوارهاط یار ار اب هدنرارفس هی داهمو

 لث اوا یر خن یرات افو كن اسشاپ بیو یخ ایزی اد اناس

 # مد %



 | نا راو ج ی انا: نجاته یاوندرارشدنیع ۾ هلجج و نیع ضرف قلاب
 دال ما نیت وتو وع دارا كز هربخذ قلا چو هسیپا زالوا توت ۱

 | تیز ویو دا چ واقد دیک لو ساو شا قو ها هایکرب کی |
 | زرد مکن دید شوم یاز) روا للوالد لصنو نما ندا اکا

 | دف هوا لاسقن ارپ ویا پویا لاق ین هلا هپ عا کن هزیسخ ذرا ویلک تیرهج ||
 مرا نم ایه یودرا وند هد ن کدهای راد كح اوت هنوط ر دبا كففو ١

 یتدللاوت ناکما هم مدیر اه رها دنع ایف بوابل ةا

 ۱ لار 2ا یا اقزحبناع اار نایناکحم کن هل رپ وواندنکیدلبرتو یاری چفا

 || نوک لا قرف بوت هجا ولتیاکی دحاو سرود اخ ید یدیاسپتو رجرز
 ح جوی" زلوا مه لر هل رو نشد ی ھت قو قرون هرزوا یار« دنفرط

 ۱ راد رو لوا مع یار جا هم عن هلو" وات هت را هک كانزتوب شب. تزد

 | کاواتضق نالوا هد راوخو تغ یقه تو یا نمره دن كنشا,باصف هقشب

 ٠ ولابلک هنکما لرو یاب تاه یدبغلا یر زوکوا تفجو هبرعو یرلّمل رعاط
 | کر اولوا فاو نوا ی رام راسو هل كلو در, ردمزال كليو ەق
 شواز ۳/۹ ول وا رم نرخ كل ىلا قرع هیم»

 علت ناف زا یریفچ راو و ن درک ردو درا ق هل وا رم هن لات ردقوپ
 زا تولوا“ ی هتک رخ هازا رسک لک تا ةتبفا لا غش رام دمع و و م یجو

 ار چ ەنلوا چ ا۴ن دن اوح قان رولا شع یییدلوا هداسن مۇھ ەزاور ل .وقلوق

 3 نامة وا تراک ةدخذ دي یصق اسب هللا هبوط هسلا رونلوا السا صالق هلن اذاعح

 || اولش هع لوا لاقل رمد رده هلبا هب نع هلب هتبسلوا قوا زم هبرعررز وتو
 | كل دلا مر ارقوربص ناخ رک ہک اک نطاخب را دتظح الموب قدنفنص ههتلا
 | نا تعیقح هرز وا نق ادیصا یاهم زب نمرو داها ییلن اب ایس كوصرد هدقلوا

 ۱ .نوخما هرتخد ندیهاشداتیرظ ناب لتا اضا یزد دضی رف هبا هد اا

 | ھا ۱۹۹۳ ب قلا ایی عجب هک لب جوا نوچ هراس قراصمو كب  جوا

  یرادن هبع ةا ردیف اتا الا و نوسار وی ل اسرا ه واھ ی ودرا ندلا رس

 "ياک اچ ا دآربا ندنراف ر سلخ زاص > خاک ر وک رگرب

 اردشل ریو ماتخ هسلخ هرز وا ملو لاح ضرع هب هن اهاش
 ۱ الغادقز 2 او۲ ی زار از کش هوا هش رز وا هيلا اسم ةتتتوا هدتداعا وادا ٤

 تفاوت ازاین هراس كاب ی دبا نیک تد ا یرادت



 كنو اه یودرا

 قینیکی م هفیاضم

 ak 0. 2 6 یو مس وب eî یا

  £ êدو ۱

 نناشو لاح وب اه یودرا ةد رشا لوا ردنا راد هب هزک ؛اذم سعرضاح
 هقلاضهو ندشزاحود تکتلام یاباعر و نادعف هذیه لانا كوك عو هرمشتذو ۱

 جالعر ةد ردو هز وک i , والس یزل فدک كعالفو تا دح سو یزلفكلوا |

 تقو ندنساتشء یو ر تلفن ریش یاولروتی ر وک ندمضب زف هلزوجو رها
 تلفن رش اخر وش لا نیغ لکو تم رمهنلواتماقاو زارف دمبایف یدک یکرخ |

 ندهعدخ هاج همرک یال ۳ نالوا هد هاسف ر ذکر ک هتنلعدج بازی ید یک |

 یال واک هلینات ی کی و ندنس هلوقم مادو یتلوق هزق هدراقامواو
 تلخ هدوکسح اد ام ندر اردن رد ماطر ن دیا.البح هل زوکو یازابناجو
 ستم تکرخ هدنز ونصوپز ولی لی دیک جم هن یا لاح وب ننی دل وا هتک
 هک و لاحو رد رذمتم جد تاقا هد فجور ناشهخ اخذ نادقف یک یییدلوا

 یب ر تل انیعتر مش هرکی کیا هت قه صعب و رب ته صعب زونه ید |
 كع اصتفا كل ریو تالنتیعت ماع قک یدک a - هراز رویت وب 3 ۱

 هدر یخ هل راو رکو هد قشور ك کیس نار تغ ذعسوع راسو یل ۱

 "هکلاکرکسخ وف ج وف زال اف کیا نگل نوتساواهزادا خندان وک نیلا یرق
 هدفد_اوااغور یعوقو اخ وا وجات و یراف رفان ندراخذ نادقعف تونالشان |

 | قابو قوزغ شب تس لک وا شلوا تمدرم هسقب رک توم تفولوا
 ۱ اکسس هدر هنسول دسدا ائاعر ارفف كح هلک ناف ن لسو قحوللوا هام نامز هن |

 | یزرکراب ناغرا راکدو یزا هزاس ثاعیاسو ق راض م لزقو یبارخا |
 | لاش هناهبرفس بولاق تقاط و هبا هراس دن زفس فیلاک و یژاسوماحو |

8 HEN هالن هلن رخ ىرىم هه اطا ارز NEON 

  ۱قرص ند ن ةا یتاومزدق سورع ك ز وتوا یژکب لوا نوک اقرب ۱

 روهط هقادرو نادنغت دلاق ه د دنس وا رویعیج سد تحخاوم یدننعس یبشاوآ |

  ekياب نالا تین كلد هب ئ دعس یدلوا لاحم یسهزادا؛كفرصم ||

 هبن ره یدو یب ر نکیآهراپ شخ شقلا یو هکوبااح ږد هل تا کیف ۍزیم |
  ۱هز وقا عیچ فسا ی هدام هر ران وبر ورحدآ رجن تر ۍارفف هلا تابرف ۱

 یو رب نوک لا قرفهدنوش ردجدّعم دم  attتر تب تو سا ۱

 € ناب ۶



Cr Faeدو  

 هکوبلاحرولس هلوا كلریو هبا هسا رولاق هل ضف هزکصذدکدلروک اما

 | كیا لیکن یی هسېکك یب ی رکی هرز وا یساضتقم دنس كد رب و هب ولجوسا |
 | ندنکج هیم هلپ ریو هراپ رب ه اصلادعب و ندنفج4وا قافتا طورش ساسا |

 | دونه یساطعا كن هسک كيب ردرد كج لر و هدنراهنس رەس رظنلا حطق عم

 | هنسوبشا ادعامند هسک كيب یکیا كج هلی ری و هعفدوب هکلب بویم لوا لباق |
 | فرصمو داربا ید یساطعا كن هسک كبب ينار وصق نالکم زال ی رب وا

 نو دارو هسک كيب یکیاوب هلته تیمرک تباهن ردپیک نت ارظن هپ هیلعتلود|
 رولوا وغل هلتعریط یسهدام قاغتا هدل اح یکیدلرب و هسک ك یب یا روصق هدب |

 نالوا كج هلی ریو ید هدنر وصوت ردیا دانسا هپ هیلعتلود ولج وسا ییتسفو

 | کج هیم هل رب و كنب روصف ارز رولوا شیوا فلت اضح هسک كی یکیاوبشا
 ج اتناما ردوب نمکج هید هلینطن یرغوطوزمیدلیپ مزب هتشا ردیمولعم کت هلجج
 | هرکصندفدنلوا رک ذت هد هناتسا ید هرکرب هني تیفیکر دقلطم لوه روا هفاک
 طونم قعلوا لع هح بج وم هس رولوا رداص یهاشداپ نامرف هلهح و هره

 هرکصندنرلکد رب و ماتخ هش وب سلحمر اضح هلی ارا قاسفتا وید ردیلاع یر
 ۱ ردشعلوا م الک لقن هنس هلئسم یطسوت كول هنارف

 | ارخومنکیا نوچ یسهفاصم هچچ زکلاب امدقم یطسوت كنول هسنارف هک هی وش
 تولوالخادید وقسم هدرب رفت یکیدربو كنسعلیا هسنارف عقم هدیداعسرد

 قملوا افبا هدنرافرصت ناک اکكرارب نانساوب « دندی نیب راحم لود نالا جا

 | هرلنا لعاب و عالق یلاثما ساب و یزوا هقاذ اخر رویدیا فیلکت یتروص
 هدنکعسا باوج یسعلیا هن ارف نکل رد بیک سا لهاله مس یکرت

 باوجسا ندراض> وید رولوا بسانم كاری و باوج هن هدباب وب ندنسفیدلوا
 | یلص ند فرط راشد هکم ادام نکنلر دلکد نکم یلوبق كفيلاکنوپ ہ دقدنلوا

 | ة نی ردسلکد بسانمنادسنج ید ید ر ایلک هلیا سأب باوج شملوب لی

 | راو یر رضه كن هلاکمو ردسبج وم یعفنم ق وچ یسکاوب هدلا كن هتشررس
 | ه سوسو ند هدراب فیلاکت هلی وب كنناججرت هسنارف ارخوم صوصحنایبع
 ۱ نوسلع ار شو ردبلکد ی یسعد رونلو یس هدوارب كوب هتباانوسموا

 هلبسحلما هسنارف « دن د اعسرد یدنفا دشار نامه ردلوهحراکماحا اریز
 نیل راضح ویدرد-اومأم تر ونص نسحرب هللءاشنا ن وسشرک هی هسلاکم

 لاوحا كونابسه یودرا۰ دنیفع ی رلکدلباراکفا هلاما هحالصو مت
een a eih 



 ۱ یراح «رزوا فالتخا هی ه یر کا كنف رط ید هدنس هلئسم ج وسا هتشا كاس هدام حب وسا

 5 دنوي اره یو درا

 | قملوا ادا یسقاب ه دنفرظ هنس نواه دعب و یکییرد رد« دنر هنس برح قردناوا | ینیدلواحرج

 هنسمال را فیج ندلا كنولجوسا بولوا رکرارق للرب و هدرلنوکوب قردلوا |
 | هنکودیا بسانم یوا اطعا هسیک كيب یکیا باسا یلع ح ورشم هجوریو |
 | نکمشلک باوج قفاوم هداصسرد هسصفد ج اقر خد ندنوب اھ یودرا زاد |
 | جوسا هد هرواشم سلح نانلوادقع « دنوی امه یودرا ین وک یعنوا كنحر |
 ردشهلوا ح رج نوت نوتب ید یسهدام |

 بولیکج تبوعص ه دنس اط عا ك هیرکسه بجاوم هر الا لبق هکنوچ |
 1 زادنهداسلا قوف یک قلا یلبج ندناعطاقمو ماهسا هلیبسانمرفس یدعشو |
 هکو باخ بولیشبلاخ هنس هرادا تن هی رح روما نکما امهم ملا ها نلت هنلوا |
 یلاکا كنه نی رح تاکرادت هلردبا دیازت نتاجایتحا امویف اموی كوبا مه یودرا |
 هنس نک هدل اع ینیدلوا هعقاردق یو را نوجا یلاوحا میظنت كنادحرسو |

 راسخ یلک هی ول هچ* هل فرص ییرادتقا هبامرمم كنتلاءا ق الفاو ینراو یدنک |

 دنفرط یعفاسبا كوتاه یودرا هنس و و ندنکبدلیا دادا ندمرکآ ۱

 ید یرک اب هگو وقسم نانلوت هدنفرط شا نیغلوا راکرد یرادصق ءوس |

 هيل هنود هنسوپ ندننکح هلک مزال كمري و تب وقت هله جو رههنفرط قالفا هنسوب |
 راکشا سما یتجهلوا راجود هنرمسع یلک هد هرادا قسهببرح فراصم یدنک |

 ندنفح هيوا لب اق یم اطعا هسک كيب رد رد یونس هسلود حب وسا هلسلوا :

 هنفح هل وا هداب زاهد ندیکسلوا یس هقیاضم كن هلام هني رخ هلاص "لا دعب هقشپ |

 انو هنیدهع یر و رض هلعتلود لر هيد هلیرب و یشرب جه ید تفولوا ارظن

 وا توی ی و یا ر قرهنلوا انتتساو الس , د هلو تال اعحا  هل وا بخ هی هب رام را سا ۱

 | نفهبرغس ةمزال فراصم فاك ن کلر ولر وک بس انم كمل دنس هلبا ولج وسا
 ص سس
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 ع طقه هسبک كيب ى رکي ندپ وط یب ولطم كج وسا باس لاونمرب بولوا

 باسل العنابه یکی یکباكت هسک ك ترد كحلرب و هنسوب 4و املا هرزوا

 رادرس قر هلبقیص نوجا هعقا هدانناوب كب ینادروام یس هد وب و قالفا تړو

 هتلانا قالفا 2 راوله قرمل اف فبعض ی رط نیدو هلیسلوا معصم قکرح

 | هه یفجهت+دنمرا ست یکیا كي ین ابر وام هدنرلکدتبا تکر = هفرطورپ

 هد روک ذه سج یاصلاطع یعج هلوا رو هر ابتخا یس هصیقن كما
 هلیط مش قمامراقیج ندعطلاب ی یتساتود هیسور هک هلیوش بونلوا شیپ رد

 هک اما



 هو دو

 ۵ تدیلاول سو رپ ن دن خو هلو ی امو ولا تان ترس نا یا
 . ىلإ دنبس.هرز وا ح ورم لاونم بو ر وی وادضا نورا اا بدنیا

 لو رپ سیا ینا تلرچفواو ی رنو نارفاسو پ كنترول
 یودرا ید یسل ږدو دنس م دت ر وص یکلواو هنغج هل وا كع دک قمزاتپچ ندلا
 دارا نور شاش نینجا هناا اپ م اقا ییلع منخب متلو فلاح هنیآو قويا |
 ياکباح یتفیدباوا رم ه دین ون هيس وا رو هتعحلا ره هواها هیعطقب ۱

 ایسورپ هکبنوخ ) دج سالابم هک لنا ضرع ها یلاعریرقت هبنعطفر یمن اهابش ||
 رد زوص قماللاهلاهرو ؟ اوج قالك ندودرا ر زرد نوچ ندلا سايا

 هنصویصخ ووت رو ترلکد لژوک یس هلئسم اشسا یکمدقم كنیدنفا سس د
 بوش دلك ارو ردن وا نرخ ارا ایک و,درا کات .خلیا 0

 رواتاواهدز وبا یودرا .هنلوا هط>-الم ونار هه راو سبب داغ کل 1۳۳2

 هکناتجار سود کرار الو دو نرد کره لچک دی ندارن |
 ردشل ر ولیم دیشکنویامه طخ وید( لوا نسخا ندزانا آر الو هدنوب
 فلاح هنب ربزب ې رابآر .كىۆبامھ ی ودزا هلنا تدانیعسرا هدیناب وبلال

 یف ول راترننح ج ناخ در دبع تالاب ین الرق تالار بولک |
 ت ر هی هرن ملا نوبابه یوودزا يج د هزکرب راکت نږنغیدلوا ||
 اغوا ےل هزا هنوبایه یو درا ید هزکرب ی هدافوش لل ج می یلاع پا, یناججرت|
 ورم راۋا نناوکلا ندودزرا هکلب نویبتا تفوت : ویک يخذل ا

 en لاخر وک لد دخ لک. بوادیکرب رخ هی ودرا لررمأب زدنوکن بخ هنیسچا ۱
 ح نوبل هل ری [

 ند ۲ هبتسور سر رد رج نان نک هربا وب قیاس لاونعرب هکننوچ- |

 و درسا دم نادل اکر سا سو ندن غی وا یسیضق مالا |
 ع رف رلتهذم دند اعر د ندنخپ دتعلوا صه ےل یکی کرک ندفرطوب یخلناشیرپ/|
 ,قلکرا نوباسه یوودزا بولوا لئام فرات نوپو ديما مس ح رج هل
 ندا هارسوارپخ کوب و لود هدهاشم نفاق كر ضاح لاج یکی هی |

 درر دیا یتساحو فوځ یږوشا 8 رج دادتما ترول نیغیدلوا * هراح ةع ۱

 تنطلس ,ناکوا ناوی هدناد اعیسردو هتف رط:ول جست اوف یشاکراوودرا كلذ ىلع ءان

 فلا یت رپ بادی نو و ۳ قرماوا ل ا سو و پهینبت ۱



 ءلرکو ,هميلعناود ما رک لردباء دام حا ضیا ءزکص ندکد تیا الب دا یہ یز وا |
 | یپیلیا امپتسا نطسوت كنقلود اس ورب ب ن دیا تبخر هب هل اصم ملبا ج وسا
 | »دهلسف يدیمد يما لوا يرب ر ودیا فیلکن » دامجوا ق رول وا ساسا نکن |

 | ی رکیدو یس» ٍداعا هسنتکباع اززعم هی یی هسیلخت كنس لیا نالوا سوپج |
 رک ید ,یریو یمن میضف قمایلامتناسل .هیلعتلورد یرارب نلواءدنسنالرنما دن ۱

 | ت ڪڪ رڇ نالوا مفاو هنی رز وا واوعسسم ن درلفرط ح وسا ٤ل رکو مچتو دا

 | بولوا یسهیضر نهی راچ ندنف+لوا بنجوم ین رع رک تله راچ |
 |هدینل ح ینپ دوا نیم آتی اراب سو ر ما رولا ملی یب باص ملا ملا |
 | ار رکبو نيتم هل هجو قج ملوا لعاح یدصا قم با هیلعلاود,
 || ليف یلبخ هیر ذوا یسعد زکس رولدبا نظم وسمنلارف ایسو زس نکیل رولبیا
 كسب چبا مطرح لیبجت ییا اکی ین هعراچ هداتنا یکیدلبا نانرچ لاقو

 نایب موف سم نیا ینکییلبا اع .دتسا كیلازف اسو رپ قلی میل ر رحم اونو |
 یلیپس هلهج و وب یم ېا بویلوا هدر هب هیلوتاود,«بفیقوت كلا هیک دار
 .نوکن فیحبارا سایسلا.نیب وند: شیتج نوا مس ملبا و هیسو ر هیینلوا هبل ۱

 راذتعا وردرولوا بجوم یر ایطب و رخ أت لر اسیع نالواروماعهرغس ك ریا
 هلو تروبص لزوکرب منسس هدام ردنموش موق رم ئچ با هرکصن دف دلو
 قمالابولا قرملوا دن هرزوا ینیدنلوا جم یفوب ارز یدرولوا شوخ |
 رارکن يم هثچاپمدنس هن ر زوا يسد لوا یشرب یک یس هزولاپ وص ریپ واسم |
 رابخا مرک فرط رمرکص مبدا هيما اطم مرکو مل هوب یچ ابا هرخالاب بوباز واز
 نس نالوا حجم هلخرس پواینب د نوسنبا هي هلا لزوک کپ هلکمد مرپیا |
 .یدیشلری و ماتخ هیملج قر هوا اطعا ممل اطل الجال هنس ورد نیک یت روص |
 «دییفرطوب مد قم لاسرالاب وب اع باب یت ابیجرت موق رح یچلبا هرکص نوکرب|
 اک !تروص نابلوا جګ وب یدعت م د شمر نوک هلارق تر وص نالوشلبروس
 کج دید هن هیر ز وا وب قنرا مرر دنوک رم یم ارق ید ینو ل پخلا قانعا

 هل اسیغیلبت مردیا ضعرع هنب هسرولک باوج هلهح و هنره طقف علبب یتفجارب هنو |
 اسو رپ نالوا کچ ۰ دیک هب ودرا هلیسودنکو اعا یتلیم هنفر طرانعد كبلا رانی

 .یبکیکيدلک ندنفیدبلوا شمالاق یشبا «دفرطوب قترا هدن ر وصوب تیلایسفوا زا
 نیکی اطدتیسا یرعا ل و هعطفرب نوا یت وع هیایسو ر تنه رایج هنب |
 | يسيمالعارب ندلا كول اسو ر هک نوچ هدقدنلوا ضرع هی ه هاش يک اخ تیفیک |
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 | رادصا نوبامه طخ هعطقرب اباطخ هاش اپ ماقما ود نوسم الشو ید

 | هدنغانوق مالسالا جش هدن درد یم کی كت هرخالا یداسجح هلیرالوا شهر ویب |
 | قروص دنس روک ذم هلی هط ضد كیوبامه یودرا هدنروشم سلحم نالوا دقعنم
 | ی ودرا « دقدنوا هدانا هراضح نینمنومضم ن وامه طخ ر وکذ مو تارق

 | هلی سیا ایسو رپ قر هوا نیس قملوا تکرح هرز وا یار كوبا

 | دسر وشی رک ه کنج یتلود ایسورپ قر هلواږارب كسالفو هزلکنا ةاق الملا یدل

 | یکیدریو یناوج زمهلوا قیاسسلاف اکب وناوا نای ینج هنلوا تقفاومولردره
 | یئروص دنس نانلوا میخاوءداف ینحهیمهلوا نکم یسنتک هن وی ابهیودرا هدلاح
 | هلرارلنشد یلود ایسو رپ هدنتباهن هلیاراربغار اهظا هد ویا ل ونقو قځلوا هارا

 | كهللا ندن فج 4 وا شلوا ندنفرط ودنکلوبق مدغ هسرولوا كج هديا داتا |
 | نوک جت با لبجر نیکلریو رارق هلی را قاضتا هرزوا قّملق هلاوح هنهلق
 | یدنفا شر « دل اج یرافد لواض اح یدنفا هداز یدیچو اشاپنادوف [

 هب یسلیا تیفک هرژوا ح ورشم ل اونم لردیا ت اق الم هلبا ینبسلیا او ||
 تروص ندنسعلوا نابروذح هنب ه دنصوصحخ تک هيو درا هدقدنلوا هدافا

 نوا تمدح هب هیلتاود مکی دتسا كغم هیودرا منبربار هلبسهرتسوک رارتغا |ا

 هنیرز واكنوب روبدیا ادف ییتعفمقحمل وا لصاحندنو هیلعتلو د هکمادام ىدا |

 رفس نسلقو كنتلودو یفیدلوا غ راف نداع دا وب قئرا وید مرولس هد هن نی |
 راعشاو اعا نکودیا هدفطنارا هتشز سرب نوعا كوب بویلوا دیقم ىسجا ||

 اا هیارا هنس ودنک یر وض دتس نانلوا میجم « دن وامه ی ودرا هرکصندکدلبا

 هلارف یروص دنس یکم دقم نب شابا رغت نوش نوت تصم هد قدلوا

 لصن هلارق یت وب ن, یدسع ردیا نظ یدنب یصموا م دیسشم ر دنوک ||
 هني رز وا یس رارصا هدنصوصخ یس اطعا ءادنس حک الب وزد می هردنوک

 مامز هیلعتلود هکر دوب ییسذ غوط ل زوس هدنساطفا دنس هل ون ندق رطورب

 هدجم ر ارب و « دنلودرپ هسیاوب قجهلوا شمربو هنلا كنلارف ایسورپ یت هلاصم

 كج هديا ثاریا هصیقن هشناش كنه بلعتلود بویلوا * دامرب شاوپ خوفو
 یچلیا هداشا یکیدلیا نابرج ت اثحابع یلبخ اد اکوب هنلکدردتروضرب

 هلا هلپ وب هکو بلاح شغلوا جرد هدنسن یربعت لت هد هنلاصم موقرح ||

 یلارق ایسورپ امد قم یعراز ان هنشیا كن هیلهدلود هل اصم قحملوت عوقو |

 یدیشمر و باوج ےمعرب ہ دة دزا نصوصخا هلل اص هنس هع راح هیشور | .

 هل سلبا ایس 3 هعفد



 نالوا هد و درا

 هراسوقررپ را هوالع

 یطورش یتا یرکذ ند هیلعتلود فرط نوح ن العا نتیمو رح هد هیلعلود دز كرار نالوا شل رج
 ررپ هنیرارزوآ ید
 هدقدلوا اف ههشسل هفسل تب دوخابو ندر هلیا ول هو وأ وف وعسم هلعتلود قرهنلوا هدیشکطخ

 عبط 4هح و لوا

 یدنلوآ

 هتسا راد هثس هدام اسورپ

 (هدنسوف مالسالا حس

 ه سیا رتسا با طسوتو تکرشالاواپف هسیا ردیاطسوت هیدسطاصم |

 وب ور اد

 نوح صوصخ یا یرک ذ ند هیلعتلو د فرطنانیمطالالجال(ان العا یب لاک
 ترعض ندیاروهظ دهي یدعشلپبلاراشملارق ید هیلعتلود هلک ی هبل اطمدنسرب

 (ردشخلوا الماو رب صن هاتسوذ ) ردشلک مزال یماطحا ل دنسوبشایوتح

 یهیلاراشملارق هر زو| نغلو ا ) هرزوا كمي هلل اصم 0 هو یارفایسو رپ
 (هکهلط رشلوش ) هکندلاق ردا دعو (هیلعتلود هک ځا توعد هرزو |یلوا طسوتم 0

 هبربخ للا صم طسوت ضرع ( هی هیربخ هاصم) ندنفرط تاود ریرخا |
 هسیا زرواوا بلاط هپ هل اصم یر ودن: کر اند دوخاب و هسپاروئوا ۱

 رکا هناوارابخا ( ندنفررط هلعود هنسبسلبا ) هنلارف ایسورپ هناتسود |
 (هدطسوت قلودایسورپ ( هلا تلود ندا طسو ضرع لوا هلاراشم لارق ۱

 نالوا ره ند فرط راد هطساو البو هساا ر ديا تک ش ۱

 شخا افیا( هلیا رابخا درج ) ی روک ذم دعو ه یلعتلو د هدرید قتلوا |
 هلبادقع عام الب هسیارتسا كیا دقع هلبتفرعم كيکره یی هل اصمبولوا |
 ندنصم تعیبط نوا لیعت اب نکا هد هلا صم عوقو نیح هکیدلاق ) |
 لی باوج بالصتسا هلبا رب ت«-ملاراشم لارق ح و رشم لاونمرپ یشان ندقلوا |
 نامز هداب ز هلبتهج هفاسم دعب و ینح هلاقو رک تصم بودیارو رم تقو |
 كلا راشم لارق هدطسوت ضرع نیح ءان هنفیدلوا یهیدب یکج هدیارو سم |
 منوال لاحرد ب ویا لاهما هللا باوج بالها یسسلیا نالوا هد هلعرد |
 هیلعتلود هسیاردپا ددرت هدنساطعا باوج هلوا شعلف صیخرت هکعریو باوج |

 ییطسوت كنلارقابسورپ تاود قحهلوا هطاصمرک او هلواٌراج كمر وکی نیم |
 كماسطا زبوجت یبررض هلبا هیراسحم د ادتما لتتسود تسود هسیا عا لوق |

 یعپ رولوا شلوار وذ عم هلعتلود تقولوا هل خلوا توعص یاضتقم |
 (ردیا هلام دقع نب نستعلوب یطسوت كہبلا راشم لارق هیلعتلود |

 قرهسشوا عارفا هلاموب هدن وياه یودرا دنس كج هلر رب و هب وئایسورپ

 هني راترضح ناخ دیم ادبع بولوا دراوهنویاب باکر هپ رادطضءنوبامهیودرا |
 یر اسو هسن ارفو یلکنا نوساعارندلا نوش نوت قرطولایسورپ هدقدنلواےدقن
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 [ نتتیپ ۱0۳ هلوقموب یدلژاب لا وید رب ]نصف كمروتکروق |
 | یرارشابمزکسع ییفی دلوا تعابهنب ریخت كنب رکسع هاشق نالوا بترح |
 ۱ | هس رح نوف ملعت یک دوا 8 یودوا لات نا رکاو اود

 ںوئف هرم کس مره هسا نوجا لاحو تفو یاتصتفم راهطاو موك تمس ا

 رولوا نکم تکرح هلتروص یرالکدلنا لارا كرناهو زولیهدیاملعت ییهیوح |

 | تزال دوخا هلیتاود ی دنک ی دا رحندکلک هی و درا: كنب ات ۱
 1 | صاح ر دنوحا ینروص قلوب هدنشاب كب نیا یدنکو نیل صراخ بازانو د |

 | زیوجت هل هحوزب یسک هبودرا هل هدنتر وص یکجا الیدبت كىتاب الاس زی |
 ۳9 | زدنبنک قو رمم هاو ندشلک هوا تداحرلتلاح وارد مد رودرا :هنسودنک امنوا |

 | انام زالم لاک ازوس ههر وک تارعن ود رادیسیچلیا ابشورپ ردشناوایاض |

 ] یک کلید دولوا بحوم شزاریغا كناود ایسورپ تچوءالب«.دنعوقو تلاحرب ۱

 || كنيعلباوید ردولخلوا عتم ندب کف لک هب ودرااایلک قرهلوا ناب ایسنا

 ۱ : ی قافتا هرزوا مالو ا زیو چ یی ؟ هی ودزا |
 || دنس هر ز وا حو رشم لاوتم هزکصن دقدنلوا سایت طاتسب یط هرزوا رارقوب | ۱
 ۱ ] دروکدن مرهش هرکصن دقدنلواغ رفاهی ولطع تروص هلبهوال هو حک یروص |

 ]| هدقدنلوا تارق هموق رح تروص قر.هسناوا نسل دے ةع رارکت وکر ینوا |
 || یودرا بولیقلاق ند سلج هر زوآ یباسزارف قد نوا نایت نفطر

 || یعطف ید وب قلا ردیللرب و لتروصوب جا دنسو ردوب هثشا یار اوبا |
 | هل هجونره هرکاذلابهب مات لاجرو اسو مارکر و دصهدنداعشردرارکت بولو |یشرب |
 4 هضم و د ردیا بضتقا تکرحو لع ربجوم .هسرولوارداص هبنس يارا ا

 رسشعلوا عدقت هن ولاته باکر یراق |

 د ٠ نجح تروبص كادنس رام و يا
 دن وو لاب ادیانو ما زا نخل وا دف زط كنه بیل وتلو دو ربنههتتبرب لود ایسورپ|
 یودرا كقافتا دنس | هیسلت هشئپ رادو دح ول هصکو واوقسم نالوا یرانعشد هیلعتلود لبا رک تلا هاو ؟
 یکه دن وب اھا | ازا یی راتوق یفصن ند زل وشراف ی را دو دح؛هتیلعتلو د اراش د هلهجو وب و |
 فو | ه جا تلود نالوا رک ذ بوبمک ق وج کر و ك مازاشم تاوذو نکیدلبا |

 اه بلعتلودو قکج مدنا راع نالعاو قفجاهوا تج وم یس هب راح لب ولن
 || عقم د هيلع ةئات شا كئ ارق اب يورپ :ولتم شح یکی كیا هد هج ندوب ینلتس

 أ ناله هنا بودی بنا نیزه تاک نتایج یا



 هاو واز ۳ TEEN چچ رک لا ۱ قعاوا

 دارا نیت رط رابضع# واز دیلکد لتم یلول داوم شعب یلیتعفنم «دنرادغاک

 یب راد خاک نداوح دارم ندا صا مدع اناوخ هسهجوعرهغ لاوس نانلوا
 | نا اضتفا كجا لع هات جوه هدب ودیا دتس ی رازوس هلوقوا لکد قماموقوا
 زیو نس اطقا دم ادم مزب و شلنیدنوسنلوا مه هج ویا دارم ردکعد

 وا اتو رغ ر وا + دکر یرلذلود كاسناقو « نکن ا زاها وب هدنتروض

 | هد وص كار و دن بت تقولوا کی دی هلتظرش یا برج نالعا
 یساسطع | هن ۶ دیر وض و اعا لی دیسشه وار ظن تطق نر ون

 دام هرکضذ دید اڑی و تاوحب یناشالایدرم ما هلتهح و رپ
 نامر د یر ودمت یدایرحا هلرات مد كناسورب هدر وص یکدارتو

 | رفتند ناو لود یوقیب كلام هرکس وبا یک ا بسور م ھخ دنلوا
 یه وک یر طرب كسنلریو دتنس هدنی ر دلکد تسانسنم نادنخ ید یی رفتو
 لار ق هدقدنلوا راتخا یصوصخ طتوتدن لما امور هک هوش ردتساتماهد

 سوا ضخ رم *دبانوب كيلا نوجا كماسعد م هدروتک ی باو هدب وزات
 خان هکر دنزال یوا لاش دا قار کوا طرش نس هداع نعخرتو هدننشو

 ی او! بلاط م یلص هکر وتر کب دا هل وا فرطرب یرونحم هام تص
 . یسلوا توفدوخاب یربخ ات لتنهصم دس رتا لو 3 یطسسوت كنولاتسورپ تلود
 دو د وج كال دتلو د هدنروهلخ تروم روا وب ید نوع كلوب ردنسهرطاخ
 ج رد گر اون الاو ردنلعلواب رده دنس ی رس یتسطبهدیا هات هدقع

 ۳ «راضح قر ه4واهمکلا قفتفوید نموا ناش هاهحورب یساطعا دنس هعفدلوا
 ۱ عا SRE e یاد اتسا هلت ةملو ناب نادنفرط

 ردشارب و زارق هسهوالفو
 ۱ ۲ اون نا ڪت هرظاخ هدناب وب ری لک نش یک" هویاسمهیودرا لتکلبا

 ۳ نح هل وا بتحوم نی زلحات :ک روت اک كنت هه : اط یرکسع هعشندندرب دا

 هیدطاو تودیا دبن اکههلیا نادنوق نومز هتف د یکارب اتاپ یدبم ردراکرد

 هدهسسلا شلتوط موتکمر دهن ره بولک بونکم لودی ولد ڪک ر فنر هع هدو
 نواب نوا څا وندر اولو اك ماب ترک ند اوس وج کیک املا
 ظا دم داکار و هلن عباشوید شرو الرضا یو هد هاتسا هنسبسلیا
 هد حوا ن ناز اراک لب تارت هاوو هر ر دخوب صا كج

 # روق
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 | ردبرحم یکیدلک هلوا لات تافاصم دفع اب رنک آ ہکوبل احرولوا توف تیملصما
 | كاولهبسو ر تقو راما هلی هلاکم هدنس هعقو یب هطلب هدنخشراتیکیا یرکی زو |

 | ناسکسو یتیدلواریذماتخ هساصم « دنفرظ نوک ی کیا ندنکیدمربولا هنشوا
 ردمولعم ینیدلو هطبار هدنوک نوا شد یسهفاصم هجرانیق هدنس هنس کس

 | هدسعب نوسنرونکر یخ ن دنتلود یس چبا ابسو رپ هدنروهظ لحتسم تفو هلی |
 | ابسورپ یتاسو برح ماعز ك هیلعتلود هروک زوک كد مهری و ماظن هپ هلاضم
 | ابیقعت یی راکدیدز«هسنلوازب وجا طق تروصوب ردکا میلست هنیدپ كنلارق
 | یردیا طسوت بوردنوکر بخ ةنلارق اسورپ ه د یلص باعا نیج مرک رادریس
 | تروصوب رد ةر فال ندکمرپ و دنشاشتساالب یغابب صاب كتسا یساضرو یارو ید
 یکیدنو د زکلیدو یکیدرا نکلعع نوجا هلا نسرید هن زض وونلواز وج ل صن
 رد دراو مالا سفن فرو ذوب ند فرط ز اضح هلک د زکییلب وسرد
 | رخا قنکنجو ملص مامز بوشل دن هلپ و هلبا تلودرپ تلودرپ لد هپ یدو

 ندننروصبرح هلیصوصخ بویلوب ع وقو هدخ راترپ كليا ضي وفت هنلا كتلو درب
 تلاحو هللاذاعم هوا ملت یروما مامز كنود رخا هتلود قجهاوا دنیا

 ضراع یلکن آش لودلانیب هب هسیلعتلود ناش هسر ولک مزال قلوب ع وقو
 هرب هتاود نسبا اسورپ میم ه د هن اتسآ هکیدلافردق وب هش هدننح هل وا

 تلود كحهدیا تبغر هلص هل هے لوا كج هو باوخ نیرسقفار تحاح

 زولک مزال قعلوا ل رت ایلک ی م هدام هلاصم هسا لوبف یطسوت كول اسو رپ
 یدنرو ڪڪ ب ولک هتشا یرذع هلاصم غانتما هکلب یروذح هنراحم دادتما

 هنوک هن نوجا یپنرت راس هبوبشازونه مولع هیریم ذسةیاضمرولوا هت یش هلب وب
 یتجلوا لکشم لاح هسرولک مزال قلوا دتم هبراحم قدلواراتفرک هر هقناضم

 هدقدنلوا تارف یرا هطبض هل اکءنالوا دراو هک اذه عم ردرهاظ یک نوک
 ردژاو تحارص ۰ دنلوق ودنکنسبسلیا ابسورپ دنکح هلک مزال هب راع دادتما

 ندنسافوغ كنلف كول هسنارفو هجك هعفدلوا دتم هیراحوب عفاولاق و |
 نمدشب راق ولهبسو ر هنلاصم یکج هديا تب ور هدننو رد هل و رولوا نیما ولایسو رپ |

 هکوبل اح رد_لفحو ظوحم لوا یس هدساف تاسعل اطم هخیت یک ك نوب اهدو |
 )رکو ابسورپ رک ی لصاح رد اع هپ هیلعتلود کلان ترضع كت هب راح دادتما |

 دکلب و كن هثلث لودون ندنرلکدتسا یی دادتما كن هبراحم یرلتلود كنافو هزنلکنا
 افصا یرلتداوح یرلکدلیا هعاشاویرزوس هل كنتلود حج وسا هدیاب وب



 اسابا حولا

 هدنوی امه یو درا

 دع تروشمسلج
 ینب دوا
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 ئچلیا هلبا رهثحابمو هل اکمزاردورود بونلوا تاقالم هلیسبچلیا ج وسا هدمب
 دیسقا نیغاوا ی ار ید هپ هسبک ك یمرکب ح ورشم هج ورب موقرع
 .نیفرط هلرب تردام هب هرکا ذم نطو رش كنس هده اعم قافتا لرەت یسهعزانم

 ام دقمو قلوا لیغکو نم اض نیفرط هنیدر كرارب نیک هنیدپ ادعا ندنکلامع
 یطو رش هدهاعم نالوا دعلم هدنندب حب وسا هليا هیلعلود هدنځګ رات چ وا يلا ۱

 هحقا رک دهسا شلنوق هب هنر وا طارش ضعب یکی لتوطرمتعم طلب ان |
 ندقدلوا جاتح هناذینسا ندن وپامه یودرا هرکرب یصوصحخ دنس ك رکو یس هدام |
 كنس هدهاعم یس هنس چ وا للا هلغلوا هدنوپامه یودرا مالقا رتافد هفاک هقشب |

 | قلوا بالصسا ندنویابه ی ودرا یتروصرب ندنغیدلوا هدلون اتسا یتروص |
 | كنتروصرب كموق یمن دهع ها رب مت هنوبامهیودرا ید تیغیکو ب نیکلک مزال |
 ۱ ردشملوا راعشا همرک ارادرس یسعلوا ل اسرا هت داعسرد |

 ۱ راد هنسس هدام ایسورپ قباس لاونمر هنت اد افاو یار ل واش یودرا مدلک |
 | یک یتیدلوا لصاو همرک | رادرس تاری رم نالبروبب لاسرا ندنوبابه باکر

 | لرب تروشم سلح دفع « دمو ر یاتشم ینوک ی ی نکس كن هرخالایداجج
 | راض > ضعب یراتعیبطنولت لول ایس ورپ « دقدناوا نایمرد هروب نم هدام

 | یدن سوپ هنیدیایسورپ ید یرلنرمضح مرک | رادرس بولوا داریا ندنفرط |
 هدمدب ےب هس راق نس هوا كح هديا طس وت ضع تلودرب رخا ہدااح ینیدلا ۱

 یاعحا كعا عمود زم هل وا طسوتم یسیرمع ندنب ردراو ی دنس كن هیلعتلود |

 یتیم هيد ر و باو څسا ندراضح وید زکسرید هن یلکد هل ول ردر کرد ۱

 هننج هلوا ح ردنم انئتسا تروص هد دنس نکلرذ راو روذحوب ممالا سفن |

 هباوج نان _لوا داریا ویدر ولک هرطاخ و ولوا شلوا فرطربروذح و ارظ) |
 یرخا ودرد راو دنس هدم د نامه نوسلش الک | اشتسا هک مرتسوک یدنس |

 هقشب ندتیدصت ینا در اضح راس بورویهلباقم وید ردیا عنم ندطسوت |
 نیا لوبق ییطسوت تنولابسو رپ نعسد كج هديا تبغر هپ هاصم هکردلاتح | |
 دوخا و رسا نکے ش كنوا ایسو رب تاودرکبدرب قحهلوا طسوتم دوخابو |
 مزال كلرب ورمخ هب ول اسورپ هدقدلوا بلاط رفت دوګ دوخ یر ندرلنمسد ۱

 هد قوزا هل تهح هف اسم دعب هدکدتنارب مش هشتلود ځد یسعلیا ب ولک |

 ضعب قجهداز وا مص” یلارف اب سورپ جد هدکد لک ییاوجزعهلک ییاوج |
 هلتر وصوب بو دیا سم جابتحا هي هرب اح هعفد چ افرپ كردیا دارا ریذاشوراذعا

 < تلصم »



 تی
 [ دنلا هشور لقب زو طقف رد ف لم ھل ےس هادا سم هد را فیل
  هتخوت شما هل ور دنسق» ید و توق ید هی ول هرس قو و کر دیسک |

 هلی رفت یسلوا مزهنمو بولغم هنس ن ےک گول مس یدیسلو دز یروا

 ۱ یدع یدبغ وب ةه ر هدانکخ دبا ا ي ابو ات هولوقسم |

 ۱ دنیا وتدبمورروینیا تا شافاعا تیر هدهاشم نس هلع لوقف

 | یزوآزمریو یس هتغلق یزو ا ةازوس زال وا رولوا کد حاق 2 ووا
 كو تولشدرعر ولآ لآ لا هلع لوک هلهخ و ر ید یل اههدندب ول هسورآ

 ۱ او تای رکض ندا رح تابا رفاو راضاانیب هن دزوا |

 | هرزوا قوا ر القا هب اوج تند تک هلل وا شوارب رت هنو ام یودزا |
 | تناعا هبولعوسآ اقاو 4 دقدنوا نایمرد یت هدام ج وسا هرگضندکدلر ورارف |

 ی و اتا ت رحت نالفا ھل ر وسر كب هلغلود هک اص وصخ ردمزال

 r ۲ “کد ی یس اغ ود قلاب رع كب هتتسو ر دگر تلف رد ول اقا هتس هرامرپ |

 E E كس هدان ج وسار واوا لک لاخ هتنزولوآ |

 شاپ مافشاق ها يدتتقا مالسالا چک قد ا ح ونس ندنقرظ راه تب | 0
 ا و ا 13 0 رق ۵1 رم باطل ةا e همش ههش ا

 و ا هاو اشا E رو ات |

 ۱ زدجاتح هب هک كربلا شب زاها ناولورک شعر ةا |
 | کرایصهب نر زوا یش لا ره تقو هو لا هل ران لاند ی اقسام

 | زوترم دارا اود E ید ا كولجوسا
 ّ ەسرۈلكەركد ىا ىشاغۇدەبشۋ ر او خلوا نکم ات : نادوش اناوخ هند |

 | نانلوا تاسح + ةت دن وا و تو دیا ناتت یخ 4واراوشد لاح |

 sree f او تحت هل کد فا یتناغود نگندر نرو اغ واڈ رکا |
 را ةلکعدردوللوآ رک دن ید یییداوا عیاتتح هفت دق یس طفاش |

 برش هلی لبر هی هسک تاب ینرگب ی ولطت اول وسا هاکا یی دن ید | ۱

SGA۱ دننروص ق دل وا ادآ اطقم ه دنفرط هنس نوا ین  

 هدنزوص یتب دلو یضار اما نوسشل اع هف انقآ یدنفا سنز قا تا
 نی ی اس

 __یدینل و رآرق هل را قافنا ةر زا یگ وا

(۳( 



 كن اش اپ اص هبل
 ینیدلوا ماقمت اق

 راد ه:دافنا حوسا

 هدنغانوق مالسالا مش

 یعوقو تروشم

a ۳۹ك را ود نا وار مانتو ما لا تالار رک  
 زاهد ردنا زاطحتا

 | هدهسا قو ی فاك پنا ید كن هذنبلهناود ق الکو لتصالا قابو اسوار |
 یتنلضم یزاطدوت و دنک لد سما طارفا هدر هخردوت اتتاپ ا ةسار ۱

 اد هفشارا طخ أ لول ةتستنارف نوت نوش وند ردکرکن لوا نوا خب وا

 ناجا نونعل لک خوو د زا راد اند اخ اور فوتعلوا قانعارضح |

 زدزاشفلوت ةر زوا |
 بحوم یرفک تل هصوتتم یفیج ازا تلف اخذه دانس دزد تیا ءدناواوب |

 ند ةن اهاتش هتگرف قصن لاصالا نو هغ دناوا لجح نتو مل اظ ى اتو

 قاع هظي د دنلوب ةهنعالا ب ؤلصمو ذونشخ از ندو د ذك مرک | زادرنع قوا
 حاس نالوا نوا یخ تاکر یادنک دارا لزع نوک نوا ت هرخ الا ییداجخ
 تناغو زاد کما ید اشاپ نط هم تولوا یصت مافیشاق راز و برا
 هدعا سم هنوف ندنفیدنلوب دنس اجر دعاض هدلاح:یییذلوا رایتخ او نقف

 ینلادنضفک یاکر هدر وضو ردشلوارومآح هنمافا هدنغاطروفکت ى زدنلوا

 باکو راذرتفد هد اتشناوپ نیفلوا لم یب طع ل اکو لاع رفه ییادنفتک یب
 یودا بولما اعر دف ی وٹکمو لغوآ كن دفا لسا نالرآ نور ام

 اتش ما قم هنندوحو فا زیو دلوا لعتاد هن دن اشک یوخسوز نوای

 4 داسو امدعم ق ره وا نوذ ام ەت دو اقوم هرزوا قمرافتخ هد فشزد

 یادنحک ندید _اوآ ندد زب رج تب ارد تاطصا ید مهار نالوآ شک

 ردشلنروق ندنس هلناغ الو لطسا قیر نوا بلصن نوابه باکر
 قوجر نالوا زاکرد الخ اد ه دک د لبا دوفف ةنم اق انشا اص دنالخ ماقما

 یش هد امابتسو رپ بولو | هرک ا ذما تسدر د یش هل شم ج وسا ةفشب ندهلکشف مان

 هتنجو رب .نکر ونلواز اطا هتشید وز و تاو ن دوامه یودزا دنوی

 هیلس ورو ةحم حب ون وتت یک دتا مت كن چبا هتسنازف خ ۇز

 هدنلاح نادا ند داوم رونو یوبق هدران فیلاکت نالوا: داربا ندنزلفرط

 و واکس دم ضوھخ هنکعاک خال كثلرو ازز هال ات هنتي هننارف

 نیل نالوا دفع هدتنخانوق مالعالازطش هدنورذ هرکی كاوا واک

 ی رالی نضر هایت انو وا ذعتسفارف <! نیامد زنا :تایوده تز وشر



 جک ۵+ ۱٩۱

 ۱ هنص هرک ادم ەل اصم هه هبا یسبلبا یو ار ارابخا 6 ۱

 | هنلوصح لتلصموب هسالوارابخاو_رسکضو زیفمولابسو رپ هسنلوا رادتبا
 | یراساج هم کو بلا یدردیا ناهذا شیدخت یس هطظحالم ینحهلواضم
 | یمطصم یسغا تمج ارم اک ا٠ دبابو ندسنیدلوا قفن» هلیس هج راچ هبسو ر
 | هبه اضم اکرتشم یخدوا هدکدردلی هپ ه2 رای معصلا یفام هلبسلواندنب اما
 ۱ شفلوا فیقوت هد هلق یدب ین هنفپ دلوا شلیا راعشا راساج ین حب دلوا هبغار
 ۱ هجتراو هدودح ۳ هبا لیس هیلخت كنسعلبا هءسور مانی و فاح وي نالوا

 | یکودیا نج هلوا همدقمرب هنس هرک اذم كن هل اص م ما یس هداعا اه رکمو از زعم
 قفلوا اقبا هدنز دپ هن را رب نالوا هدنفرصناالاح كنب رب ره ند هبراحم هثلت لودو

 | ندنرافرط یرلنلود هبسو رو جک هعفدوب یسملوا ذ انا ےل ساسایطرش
 ۱ هد دامسرد ندنفرط یسیلیا معقم هده ابو كن هسنارف ییدنلوا فیلکتو د اربا

 كنبحلبا هک ر داچی راد اکو هلع وا وب یه هنسبچلبا ےقم

 ۱ یترافس هسن ارف ییرب رقن یکیدردنوک هب یلاع ب با هدنحوانوا كی هر خالا یداجج

 | هها نا هبلا راشم یدنفا یکی کیدلیا اطعا هبیدنفا دشاز سیر ین اجرت
 ۱ ضرع امدمهللوا دارا هدراب فی کس هلوعم وب هکیدلوابلاط هیلمتلود هب هطحاصم

 ۱ یه اضم ناباش هنن اش یکی یی دلوا ابهمهکنج هیلمتاود ید زب زکیدتیا طصوا
 قلاق هدن راد رب نالوا هدنر دن الاح ل دش عد زعا باج ا ندلوبق ید

 | رد نط یتکرت هرانا لرالع یک سابو نینوخو ی زوا هک یک كنسادا

 | دالوا "هاهو وپ ین امجرت هسن ارفهلبسعد زد دراب فیلکن قجدیلوا لصفوب
 | نالوا طسوتمردباداریا یب دصاقم ید هبلعتاود نقاب اکو ب ردغیاکتر هود
 | لیزر یناثلم تغیلکسوب هروک هننظ تاکب یل اروا وب یسهنروا كشيا هلبا یس نمسح

 ۱ قرهوا ن تباغ نوعا نام یت اداریا نالوا هدباب وپ ك اا مهو ردبا لوق ا

 | یړب رقتوب ن هر وک مط تیک ید هله ی دنفا ا هلاکم
 | یکیدنسا قمواص یناجروبد م هدا هح المر هله مهر «نمرابدتنفا

 | دصءو هنانطرش كنلارق ایسورپ هلرب ع و رش هزوس رکید م وف ره ناچجرت هدانا
 | لارق « دو رد یدلک دغاک ندلحرب قو لوم هکب یچلیا یاد هنکودیا هن یصیفخ
 | قالفا هد نعوفو هطاصم تبا لز دبا دیدم ین راس یار كملاراش»

 | نالوا هدندپ وله من ندنسیضاارا هل هذ هلبافموپ و كمرب وبلا هب وله تم ینادغبو
 | ندولهل یسو دنک ید ه دنس هلام كناو كمردتبا در هنلارف هل لا الاغ



 | كل هم هلا هيلع

 ی
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 یدیسمرون وید
 كيولج وتسا ندننیدلوا ل ارب یس هلام هقیاض, جد كن هیلعتلود طعف |
 هرز وا كلوب هلبسېچلبا جوسا ارخوم قر هوا راثک..ارادقم نالوا ییولطم |
 كيب شب یرکی ندپ وط ند هیلعناو د فرط تیاهن هرکصن دف دنلوا رهثحابم یلبخ |
 یسپقابو هد هب راح مابا یس هسک ك یب مشب یونس یر هنلوا دعو هيفا هسېک |
 یسعلیاج وسا هنتر وص ینلوا اطعا اطقم هدنفرظ هنس نوا هللا ص ل ادمب ید |
 قر هوا عطق هپ هسبکت سی یرکب ندپ وط یخ د ید فا سیئر بولوا یضار |

 اطمصم لد هب هنس نوآ هدعب و یم هسک كس ردرد یونس هد هب راحت مانا

 یدیشمزسوک اضر تروص هرز وا قوا اطعا یسبقاب |
 ربارپ هلیسلوا هدندیما هناعا اد قن ند هیلمتلود فرط ولج وسا لصاحل ا |
 هداناون ند نةردنلوب هدنسینم كعا هدافتسا ندنس هلعاب رح كب هباعتلود ۱

 نوسلوا هشرواوالصتره نکعلا ید ول هسلارف ید رسا یعوفو هل اصم :

 نوسلواهرکرب هبلعتلود جتا بو دیا ما نلا یب دل.اصم كول بسور هلبا هیلعلود |
 هبیسور هک دعا ناش لاکاهدیون ارق هعفو ریل ر هلک بلاغ هنیر زوا هبسور |

 كتلود یسیعلیا هن ارم مّمم هدند ام تسرد لر هشب رک هسیا هیس هبعاد |

 هنسودنک ابی رف هل ندنغد دنلوب هرز وا لاغ شا هپ هب ريخ تعصعوب |
 لث اواو شنا هد افا هح دقا نکو دیا لوم أم كسلک تارب یت ر اد اک وہ |

 هلی هیلهتلود ییلود هس چ“ هلرب یدقن رپ رقت هعطقرب هپ یل ام باب هد هرخالا یداجج |
 بودیا لوبف یتطسوت كنتلود هسنارف قرهلوا رکشهاوخ هپ هل اصم ناینب دیدجت |
 ندارواو هپ هسن ارف تابلاطمو تاداریا نج هلوا عقاو ندنفرط روظاربیا یتح |

 بج وم یییصمربخ ات هلپا تقو نافا هسسر ولک مزال قوا غیبت هپ هیلعرد |
 ند فرط یسعلبا هسنارف قم هد هناب و ی ادافا كنتل و دهم ندنغچ هلوا |

 هبهیلعتلود هلرتطاصو كناو هنسب لا هسل ارف قم هدن داعسردهب ییعوط ندی یوط :

 یخی دلوا شلریورارف هدنندپ یل ارق هن ارف هلیاروطاربیا هرزوا لوا غیلبت |

 هتیدورو كنادافا قج هلوا عقاو ن دنفرط لود هک ندنفیدلوا سیا ناسب |
 ندفرطوا بوئلوارب مت هن وياه یودرا یم هدام ایسو رپ هکنوجربارب هلی راظتا |
 هد هسا شمالربو دنس هی ولایسورپ زونه قره وارا طا هياوج كح هلک |

 نکیشلوب ع وغو تام اکمو تاثحابم ردفوپ هلبا یسېچلیا ابو رپ باس ل اونمر
¢ IF 



 بیش تا دوس
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 ۳۳۳۹ يس را او ظغ ك هبنس EE ناکراو یرفول

 | وااو EE ةا دره وا راکتنا دلو: شلیا جانا ی هیوونضم

 | تلت اب ویف هوا شن وه هب هم ال تایمالتسا تو
 ۱ دعا لوا ن نی دهد زاها ئالغا لب رق شبا ةمالشا |
 ا | قبو نکی نڈا خاد ۳ هتنلصمزفس مزاول راطخاو رکمتع طظ |

 ا هدا لوا: ةدقدلوا ذاکر ذع وا ماکت ات قزهلوا تواخرو تااظبرایتخا ۱

 e یار هی فا شالا ةتنیاغ بول هم | |

 | جو ورخ هد هاو لهجو ده ی اخف بنا غزت نالی روک |
 1 | ندژاس لول لا تراصم هلهحو و كن هیات هما شلوا فتو رها 1

 أ ك هل. تۇز کد هلو زاد هس دل اضم هنوز ورولبتوط مون |

 ٠ الم هک دمو د کاخ ہلا لارق 2 با یدرویوااظنا هنننواقور |
 د پور اب هک لا قزرالاح دق یطودنکه دیوزیاو رازف |

 ۱ خا ۱: شش هم د تقر ئا نوا اتام لالخ و ئ دبا دلا هشیادناو فوخ |
 نا دور طو تامظعاردنص سد زام ب و تی رامن لوس قن اتشاپنادوبق |

 | نوک لافو لبق*یناتننا نبی لجن هفت ع قو هدنضوصخ تیوقتو |
 ۱ ]داش قدی ذلو شنلنا اشک اشا فتو یژغنوب لنصالایو ندننکیدلبا |
 ۰ لوتجوساییدژدبا تبغزو نح اس لود هاف :ا عت وغو نان دن ماقم | |

 مالا ةداتز یتس اقا هان زادص ماتفع نا نادنرافدلوا هرزوا شالتو وخ |
 | ةا تنقو وب ساقلا هان رادنضا تن اذ تاب فو حاولا قو یراق

 ]با طفولة دن تفز الب و لاو شوا ناوم ید هنننطصه ین لدليل هقلود ر
 | ها جمن زد هدزاززاکتلاح یانمولسوماو لا لک بسانن قمشا روا |
 ۱ نو لز فون نقاب كسانو د قؤز د هش وب هلاغ ناب دلوا رشم

 خوتان دنشدلوا هارسا هر وکه ی ه!اطتلود ل انصاف یماود هدب رح ےل قلحاوسا |

 | هدننیفغ سوق رم دلاکم یی تولوا مولف هدالبتلود دز قیرطاخ تیامر كنلارف
 | روح الب دیدیا: نیرو افت ی طصام ماقعم اقاو یدنفآ مالسالا خش |

 :hae ناخ بجا دبع هدافدنلوا رک اذم دوم صعب هللا بلخخ هنو ياه |
 یس لک بب كت ةتشلک كبس کلا ن اوا الرا دت هرز لذت وک ب درا هرکوب |

 نو ونیز باش طا علیه عوض نی اتو ۹
 قد دت كدب اذنك ۽ قناة اس ا ]
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 لاوحا كلي هیلعتل و د

 لر هدا هدافتسا تدب رقم کت هود یخدرولج و سا تولوا دندیما

 :قمراغج یی رات از وراسخ یرلکدرو کک ند رول هبسو روربت دنتفوو رپ
 هروکه نبممو نع كارو ج وسا وعام تیرفظمو راب دیاهدنوژرا
 هدنرفس يکيا ناسکس هسی هیلعلود بولو  ظو ٠ هرکس كبير دقو; زول جوا

 رک ردق كنزون تردهز "وب ارظن هتفیدلوا شا نیترترکسع ایزو تا

 حورشم لاونم درب ندنکی دلنادع نیهرمایارف جب وسا هروک هب هيلتلود ینعجج

 كن لوما تب رغدظخ هنو نامه هی یب وشت هتصوص خر کسو رعت یب هیلعلود
 كحوسا ورن دنن امزوزتب هکوبلاح یدردیاوژرا ی روص كیا هدافتسا هلبعوقو
 تاماظنو لوصا یخد كلب هیلمتود ېک یکی لبا قیاضت یینکمو تعسو زباد
 قلشراقاجوا نالوا دوجومهلیمارکسع عمو بنر بوپاب وا نادنرب ین تسمم
 یراتلغوا هانم عا قاخرلکولب و یرکسسع هدایرفاسو یر ی

 هدلبناتسا یزنک ا كرلثوب نکی غلاب هکی زدقوبزوب یرکتشا یزاوس راسو
 ۱ یر زة ف انصازاسلاعو نم ةیص هجو وا هلا یلافءاواسنمو ل اجو یعجلبل

 ندلوا لناقم هنعغذ یزنکا اردو هلن ردژوک هب ودرا یزنک !ندنرلفدلوا
 ا رک یتتد یزازایو تمافز كلنهاب ناتنلوب هدنالانا یدیا رولکهدیارارف

 8 زوب ىن فاك كالنو ندنفیدناوب هدنررزوا ی اتام اکو تنصانم تاسحا

 قوس هك قصن ةهتعفد كتيرا كب رلکب تالاا نکیشلوا حلا هکبی ناسکس
 هک - زوتوا هل لاح جوک كي رکسع تاج هلک ندنلءا یمرکب هلیب E | نجهنلوا

 یار کنان درک كب زویتلا هدر وک ذمرفس هيلع 9 3

 نالوا بترمو دیقم هدرتافذ لتحاس ایدبا لکد دوج وم لت «دودرا بولوا

 كيرح تده ییخو هلن را وا لنلف لقارلن یا بج | رظن هراقنا دادعا

 ۱ هر ا فلوت قولأم هشت رض>و تجار هبهالساز ڪڪ انسيع یاب ندنتنکوزم
 ۱ جاننا یتس همان دهع هسجرانیف بوم هلیروک شیارب«دنرفس یکیا ناس کس

 | بوبلوا لباق یدادعت تلناراسخ یکیدلیا ٹاربا هبهبلتلود كرفس لوا یدیشٌیا
EET |۱ ردو رم ییبالوا ي ء۴ ضارقنا ادا  

 | ییتسب رس كيف یاد یوگا نالوادع یسب راوس فیغخ كن هیلعنلودو |
 | هج یمالبتسا كيرف ارخوم هفشب ندقدلوا لصفنم ند هیلعتلود هلدسج |
 ۱ فود وائل دنک د هرفول هبسور هرکصن دناو ید هلا هتسور توقوپ
 هک هبت ۳ ضعب كن هياللسارک اس هچرک اروک دم رغم ید تنا درادپ

 4 یرافولأم #



 OREN اک یار

 یتسلبخرپ كنب رک اسع وقسم کهدنفرط یلبا مور ل رکو یصوصخوب رک
 یتاکرح ن دپا اقا هدنفرط یراغاط فاق هرز وا كا بلح ه فرط هوا
 ی رکسع كف وح امور لاش رام وقسم زردیا هیش یک راطخا هپ هلعتلود

 هرکسعو هدتتس قالفا نالوا شی بناب تور «رزوا شاما جو

 | هل اصر مکتو نیتم قيال هنن اش كن هیلمتلود ردمز ال قملوا للخ ثاریا

 | تودپ م هلوقموب بواوا e هسنفرص توق ول سین رتو یموج هلی وب جنا
 ۱ لراتهصت كس هنس نک - ولی هلوارخسموولن اش هدایز ندنس هطاصم

 | یسهریزج نات طو دنفرصت : كنول هک یب وص هنوا ,یدبنلوا افصا
 ۱ هب هیاعتاود كنس یدیا رونلوب هدنلاح ظفحت ید عرق بوبل وا هدتموکحوقسم ح

 0 یالکو نکا E لرانهصنو نوک نراقم رربخ كکدر و

 | مزب هدنفح هیلعتلود ر دکر کک كیا هک هدب ویا د اعا اکس هیلعتلود
 | فرط هل خلوا یراج هرزوا تن اتمو تاو یراع ندربغت نم اکرحو عاضوا
 0 كن هبلعتلود مولا ردیا اضتفا یروهظ داشعاراتا ید ند هبنس تنطلس

 دهها ات کیلم « دننع موعش هرزوا تدش ن دن رطره یرلنعد

 | رادتقا لصحام فرض هلبا رابتخا ییراتیارخ دنروص كج هیلک هنپرب
 0 یالکر و «دنسادوس طیلغت ران دیا فیلکن هل اصم هپ هیلملود نکیآ« دکب
 | میفتو رامشا هب هیلمتلو د یب رافدلوا هدنسهیعاد لمرشود هقرفت هی هیلعتلود
 دپ تیام نراسلیا د اعا «رمراتعصت مزپ نکا ٠ هرکصن دکدتنا

 یتیدلوا هکر ابم هنص و شا تفو كج « دیا نییعتو قیفح ی رب ندنرافشرشو

 یوقو هر دکم تروص رب هکیدلاق :ردقوپ تجاح هلا قم رارکت هلفلوا موزحم

 ۱ ریخت قبر قد هروط هرز وا تناتمو تاب بويعا ددر راهطا هیلءدلود هدنرب دقن

 | كرلتسود یروصو یا لیدبت یفلطم لیکوالاح نالوارهاظ یتیاردو تیجو |
 | هلا هدافاو ضرع کو دیا ند همزال یسمالیا رابتعا عمس ؛لاوح هنیرازوس |

e۱ یوم و كد هنلوصو كنوناشارب رو کم ذم  

 |هداروب یبونکم كسنلارف حوسا ردیااضتقا قاتوط موتکم یی روسمأم|
 ۱ یدلوب ماتخ[

 | كنلارف ج وسا ندیا كنج هدب دم ندم هليا و تی روهشم یراج هبسور هيل هنلود
 | یرامروک شبا یخ لرلولج وسا حد هرکوب هری رک ذن نیس هروهشم عیاقو |



 +€ ۱۸ رو هوس

 كنیرپ دوخابو یران اواسو هزاوم كاتلود هبسور هلبا هیلعلود ردقج هلوا
 هنس هستن كن هیر اح قج هل وا عفاو هدفیص مسوموبشا یتمطعو ن اش عفر
 ردقج هلوا وللب ههب راځ وپ جا یرانع-دو بیصن كناود یکیاوب هلغلوا طونم
 هنوکوب ردقج هههحا زوکا دبا هیلمتاود هسر ولک مز ال یر وه هیضق سکع
 كن هپ راګ وب هلغلوا دودعم ندنس هکلم ل اصم كجوسا هینج ناظحالم

 قجهلوا عفاد یی سج بد اصم ها زالوا هو عبنسم یصهیرمخ جات |

 كن هطع دصاسفم هلوقموب نکل زی هرزوا كیا ثبشت هب هنکم لاسو عیج |
 لاح یا ىلع هلام هن اهازعیدلوا جا تح هلیا جایشحا دا هدنعن یاوصح |
 مادقاو ماربا هلهجو ره هدیاب وب هلغل وا ند همزال كار و هزځرط ند هیلعتلود |

 | هد هيض رمان تروص هزب یاح كتهنامتع رک اسع زرابا هیبنت اکس ییصوصخ كمي |
 لسصح هل رظن هلاحا هنا قدم هدیدم تدم هپ هبمالسا دودح نکل بونی ر وک ۱

 یزمهسوسوو شالت نالوا هدباب وب وات اریب نورا رک ذلارام نالوا شعبا فوفو |
 هد همزال مقاوم ند هیلعنلود فرط هک هلب وش ردشاباداریا هدا ضعب كجهدیا عفد |

 لرالازهج روهشم كپ هسیارولب روییانتعا هنص هیبعتو عضو رکسع هروکه نساضنقا |
 هواصو هئوطو نغج هلوا تعن اع ذس هنب را لوا یطختو زو اجت راذکیاپ هبهسو رحم كلام |

 تبنارادمهبهبطتلود یسلوادودح هد نیب یتکلم هچک هلی هبن اع كلام یرارهن
 تیاغ كنس هفطق نالوا لصتم هسنکلام هيلعنل ود كنسدضارا وقسمو |

 هقشب ندک دلبا راعشا یغیدلوا ترضعو ر وذح هب ولوفسمیدادنماو لوط |

 راد هظفحتو هصفادم رکو هضنمرعتو موجه رک ج هلوا عقاو نیزاب و |
 هکقرط یسودنک یر وص یکیدلبا بیئرت لماش یی هب اص تاطحالم نالوا |
 كلت اسو و باسا ن دیااضتقا ارظن هب هر وک ذم ت روص ردکح هدیا هدانا |

 هبهیلعتلود فرط هوا هلذلوا مهم تیافغب و عغنا هی هیلعتلود یرادت ندی دم |
 رد شار دوکه کفرط افوفلم هزم همان وشا یس هلصوپ داوم نالکم زال یراطخا |
 غی داوا زانو لشرق تباف كتقو هیلهتلود هدنصارجا كب هر وک ذم تروص |
 قرهوا ندزخرط هعفدوپ ههر ديلا تکرح هرز وا ل اعتساو تعرم لر |
 نکنه دیزت هدا زند هلج ېب هیلعتلود هد هلاکم سلح كکج هدیا هبل اطم |

 قرهیلوا قبعر نامه هدنح رات ( ۱۷۹ ) هیلعلود نصهیلبا بر هنصوصخ

 ارظن هنذیدلوا شعا عج هی رکسع تارفن كي زویتلا هدهیراحم یکیدلبارادشبا
 كن هنصوب رذکرک قمالوا ترسع ولردرپ «دنس هدام رسه همزت نالوا رکذ

 ٩6 یسهظفاحم و
) 
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 كل دیش هسسیا نک بونلوا غالبا هکیبزوب لا هو الع ید رفت كم قرث
 یف ل افشا هدیابز ندفرطلوا كول هم قر هنلوا موه هنتننا ناتسناورخ
 يک شیچا حانج یکاهت رط یک هلئا تانئرثر و ظمهدالا ید م هرکآرادرسو

 كل هچلو وقسعو يسمو تبماقا دق وز هلرکص كس یرک هدرژواقلوا

 هر ولزا نکو لابصینساو رهف یی ران اصر وق ندیا راذکو تشک هدزکد قا
 | دند هرطاوا هلیح ارج رکتسعزارب لح اوس ضعب بی رق هنناهل هتد هر كلن

 او دا رادهمر كناد نانو یظفاحزوببرا هرزوا كايا لافشا ییول هک

 "نوای ارجا كب هبلک ت اسر هلوقعوب و رب طستو جرد یبریبادن یسایا كرادن

 ِ ندنکیدک (مزالیدوجو هدب رح عفاوم هل ز هنیچک بار چو فقاو هیهب سوم
 ۱ هل هليا جورخ ندنتکللع جج وسا هدلالخو بونلوت هدنداعسرد هدقا

 مادو ب بلچ كنهدازکب مان (ون اتنارب) نالوا ن شبا تساقا هدنرپ ندنرانکلع

 یدیشلپا رک دیوراط+!نسلرویپ
 تایل تالش باک هنیودنک ندتفرط لارق یسیلبا جوسا+ هرکس ندنوپ

 ضعب قباپب لاونمر «دننومنض# بودبا جدقت دری رفن هعطفرپ رکید هجوم
 هدم هعطق یا مور نکیلاب لر دپا دز یب جب رک اسع هیلعتاود هلبا هب رج ربا

 «دیوپا- ۵ ی اعودو یسمروب غالبا هک یکیا للازویحوا یی روزا نالوا
 . ریجردنم یراصوصخ یسربنلوپرکسع كي قلا نوا یھ
 تاجو لا جنرت نیا يلجترکذلا یفلا یس نالوا شاک هن بچایا ن دنارق چ وسا اما
 نالکندقرط قلود | هد زی هن کک لای هاذ تبلها كناذ مان سذاتنارب ن و راب هکر دوپ
 نا يلعت | ندزرهصوصخم طاصملرکوءرفاذو دنک رک ك وفم هعشب ندنفپلوارهاظ
 ۱ یدک ینا هةل وازم و زج یکاشکریغ ه هیامنلود کلم خاصم نالوا دویلعم
 | قماران هتشبا هد هب را وب كت هینس تناملس درج كر هک ندماد کا هد زف هدخ
 ۱ رکا کز ردبا هیصول هل زم همان دا5 | ص وضح هتب راترمضطحج تا اردص نوچ

 تنعم «درالح ی رلکدلنا تج ع ك ہد اغعرک اسع رکو هدن وب امه یوډړا

 ۱ تلودنحاصراد هنسهیرخ جات كنهبراحتنالوا مقاوزاب نکو نوناوب هدنرایفصا

 ا ندنیفرط ةهدفضص سوم كجا لولح هزکضندکن ریت مزاوآ یافیاهنب ررضح

 ا جرار یاب څخ راما باپ یتیراتروص ضن دبا اط اقا

 3 ir ندفرطق روبماه یوقرم صا دارم سو دیک
 | لصاو هبهناتسا + ڈنلاوا تیام رهش ل راس تاب هردو ۱
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 ۱ یا با نام رم درهم نوا دل ان راوشد ۳ اموترغ هد زند یوا

 ارظق هاخو تفو هلا هپ یغیدناوب ند شی ھو لا مزال یمردتیانالوج
 دفرط ره رک هلبو دپ ردبچر دن هیرفس رپادن ضعب ن الڪڪ مزال یمارجا
 ردك برج شهرسوکی غلقاز وب و شمروکفس رهدرکرس جایا
 رک ا پی هدنسهعطق یو زکلپ نوه رج هسیسور هدلاع یخی
 اید نیب هلق يزوا یرفن کیپ زوپ یرهنوا غالبا هکی لیلا ذرییکیآ هیلعتاود
 عضو هنسهلپابعم يزوا نوجا دادرتسا ندعم دی هلنا هلپاجاو هج رایام
 نانلوب تیا ينام هن ړو ېم هرافرطورپ كنود یک یلاناکییو
 عیزو هبنپ دیک كب هلروط ر هړزوا كلبا توف دما هموقرج رک بس
 أیرضوطورلآ دیس هلق لار رزو نلواییودرادجابتسار یکی یاذووا |
 كنا فلات ن درب یغی دلوا بسام نکد هرق كن هنوط کس ز وتواو هیبعت الوط |
 مو ریضراو صراف هدنسهعطق لوط اناو یسلرویب عضو الوط تازن دخ منایا ۱
 ینا فاق لبج يرکسسع یر کب کین کی هاراپوط كجوک نددنفرط |
 ندفرطرپ و لابسراو قوس هیورلپاهلرب قیفرت هغ اوله قج هنلوا عجب ندنفلخ |
 هنس هطا نامط نامجو رابیقا هلبا تامه نو پ پوطو هچ هیچا یرازان اب ناب وق یتد |

 EECA ايهم همافا هنیرزوا عرق هلبا طبضو موچمه |
 .وقبس مان خر ومر وا لصنم هبنتکنام ن ازفو مومه هنکلاع یکءدنیب یازاره
 نالوار وهلت دعتسب هدیلاوح لوا بولب ردنوکر هوا ندافش "هدرپ رب ز هتل |
 | شد هبسود ید ندف رط لوا نر هسنلوا یس هئل اجتشا كب هنتف شنا

 هپ هبلعتاود یانې كت استو ید مدقا هنس یکیا هکی رلتروص قوا |
 ند رکوع یهدنفرط یبا مور كنواوفسم هلهجو وب هڼشا مدرشعا ضرع,

 نویس هب راحم هچکو یسلریدتبا روب هبا نب رفتو قوص هفرطلوا یتسیلیخرپ |
 رکسنع ربع یکیب شقلا بولب دنیا عج رکسیه كبب ز وی دسر ط نر دورا
 کردیا تساقا هدنیدو ید یکی قرفوربیسنو قوس هنتلابا راوش مک هلیذیعم |

 كالا دادما هدا رغلب هدبهو كلی هناعا هرکس نالوا هدورلبا مه.هروک هنیاجیا |
 قر هلو خالبا هک زوتوا یرافاع یہ هملق دارغلبو يسمو ا بیت هر زوا ۱

 :یسهملغ نادروکب عقاو هدراوچ هلبا جو رخ ندهعلق یرادقمر هدبساڼم تفو رب |
 ناب ب هب سصو پرح هدهنسوب هذه لاج او !یراعیا مادقل هدانا نده ۱

 بدی دلو هدنس هبام یدیاک ك نیلا مور یماروب هدهسیاراو رکصردق یب شقا |

 $ قرف ٩
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 راکردیرهظحالمقمالافربخندنفرط هنوا ك: هنوط هاذاعمو یرلکج هدیازواجت
 هنس هيرب رک اسع ولیلک ی کج ه دیا قوس هلینقو ناه هبلعتل ود ندنشدلوا

 یاقود بودیاریست هرکدهرف ینوبامهیاغود ع وج هرزوا قلوا رهظلا ةوق
 لاسصپا هسنلح كردپا تسارحو ظفح یرکسع كج هدیک ارپ نویاسه

 یسعیا تسارح ندادعا دک ی زاغو هو مادقا هنس هظفاحم كالحاوسو

 | دریک هبهیلع تلود دب ا رف هللا هاشنآ هموقرم علق هنروصوب ردمزال کپ
 یاغود نوسارویب مادقا |رحو ارب هنس هظفاحم «ارافرطو رب یراب هنمرتریک
 هلاح ون یزوا راهسلوا مالو هدق رطلوا هدب ویک ۾ داعسرد یرلنوبلق نواه

 تدوع ندفرطاوا نوبامه یاغود هروک رع امسا اریز مردیا نظ یدزمربک
 موق رم ذسطا هک شا الیئسا نس هطا نز هرب هدرحا لوا ولوقسم یکی کیدنیا
 ندب زوا یکی کید هنیدب نمشد یماروا هلغل وا هدنم هب اثم یدیلک كنیز وا

 لنصالای یسودنکو كار هید یدلوا البلسا راحود نیدسک قوج بویلاق بخ
 هد هسیرح عیانص هل بیسح یسلوا شلوپ م دسم هد هس رح ر وها هدنتاود

 هداسناوب ییمهنصالخاو قدصنالوا هبهیلعتاود ندنفیدلوا یتوفو یک یک

 یفیدلوا شما هلق هال یواح یرببادن ضعب نالوا ماو ےھا یسارجا
 هلسلوا شمر و هب هججرت بو راج دغاکرب هرابعلا یکیرف ندننب وق كردیا نایب

 ر دنا هر هموق مدال هرکصفدقدناوا سلماس ی
 را ده هیب رح زیپ ادن رمادن تنی رلترضح مظعاردص یسهلوم قو یزوا «دنوعص# ةه ص الخ
 كنس جایا حوسا ا یریدت ءوس كيويامه یابعودو ندنفیدعلوا ارجا هدسنلح هلبتقو یسهنسح
 تشن ن دنس اق ه دمرجآ كنسهطا نز هرب هلببس یت دوع هوتا سا تیاهتو
 قلم لکو رویغو ریدمرب یک ا شاپ فسوب كنهبلع تلودو ینیدلوا شب
 ندنراکدلرپ یب راکج هیمهدیا ما رع یارجا هک رکو وقسم رک نکیازاو

 در هک تفشمو تجیز هو كول ەنپسور و یودبا ندهمزال یساقناهدنماقم
 هدر هجردوب نوجا قمل ا یب یزوا ءاردیا راسینخا یتفالتا كني زرکسع هچنوپو
 قئفروف اشاح ما شاح یي هباعتلودو مناص هبج «زولاپور وا یرامادفا
 وبشا جتا بولوا بم هئا-ظح الم قلو ا بج وم یلزع تنا شاپ فسو و

 راتلود نالوا هاوخرخ هسردیاروتفذراهطا هیلملود هنب رززوآ یسهعدو یزوا

 بوبمروتکل سکو روتف الصا ن دهعقو وب ندنکجهلکللخ هنشهاوخو قوش

 ا( كب رلیرضح هبلاراشم هلن رالوا « دكا یبس هلاصحصسا نلزع تابسا كلا

 یتیدلواشعا اطا

 هحشال ۱
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 ندندوج وم هنیزخ كهسقا نالوا یب ول طم كنلارف حب وسا هدنیع هقباس |

 وید یلکد لباق قوا هنادنسا ندولکلف اردیا هد اعا یتثح یکج هيم هلیریو
 ورندن امز رفاو یصوصخ هنادنسا ندجراخ یسیعلیا ج وسا هدنکیدتیا لاوس |

 لالتحا نالوا ۰ د ابوروا هدش لا ا رویقلوب ین اکما ولردرب یدنلوا یت

 رکسع هک كنولايسورپ امدقمو ندن راقدروط ېک ايهم هرس یمهلجج هلیبسح 1

 ندنفیدلوا بحوم یی را راسخ كنیرلناکر زا یروهمج كنلف یسمردنو کم
 یلارف حوسا نوعا هب راح نالوا نایمرد هکو بل اح رویمرا قبح هحفا هادیم

 هدمزب یدنفا سر جید ردجاتح هب هسقا هد اب ز ندهسک كز وټوا یونس |
 ردکعد هچفا هسېک ك ېب لا زوئوا هکردیک ه نب زخرپ هپ هب ر اح هلی تلودرپ کلا |
 رح ات هنکرص هلن رخ کیا یونس هلغعلوا هب ر اح هلیا تلود یکا هسا یدمس ۱

 یکیدلرب و ماتخ هی هلاکم هر زواقْملوا هدافاو ضع هروما یایلوا تیفیک ب وید |
 : كب هیلعتاود هعفدوب ید فا ار هلفَعوا نایمرد یمه دام یز وا هدماکنه )

 هداشاوب هکر دل زوک ك پ ربادت ینب د روب دشت ہد عح صالختسا یبیزوا |
 هنفرطیزوا یراترض > ناخ یارکتش نالوا هیج وت قلناخ اددحم هنسهدهع |
 رکبسع ابتعمو هدینک ز واهم يکیزوتوا ندنرافرط لبا مور هلب رالوارومأم ۱

 ندقرطرمدنفا ظعا ردص مدسقمنوک ج اقرراشمراو ردق هلیععسا هلیعجج |
 هنب رز واو باتا رکسعردف كب شب نوا ن دنرکسع هلشق یدلکتاربح |
 یز وا ندنسارو كپااراشم ن اخ لاحردو بص ع وشایریزو یکنا ۱

 یبا مور بوبقاب هنیرکسعراهب كج ةلک ندلوطاناو بودیا نییحت هنفرط |
 یملاراشم نر زوو ناغو بلج ندلا ربث نس هداییو یراوس بنرم كنفرط |
 هنپ رزوا یزوا هلیا باحصتسا ینوپامه یودرا ید رمدنفا یظعا ردص ابیقعل |
 ینلنا شب رپ كيويا به یودرا هد اسنناوب بویدراشمزاب یبرلقج هروب تجزع |
 ملص اا بسح نکیا نقص ینبدلوا ی اجت هتکرح تیر زو آ یزوا هلیسح |
 ندهن ج ربادنوب ید یعلیا ه دک د یا دلجت تروص راهظا یدنقا سسر ۱

 | ییخیدلوا ملات ندنسلوا راتفرک ه نمد دپ كنس هعلق یزواو راهظا ینیطوظح |

 هلرب راعشا نکو دیا هدب وجو هجرد یسعوا مادقا هثید ادرتسا كنس هعلق یزواو |
 یا مور و یوطانا تهايس ی بویمروط كيردکلام هب ی زوا هکمادام ولوقسم ۱

 نالوا هدنعاربط نادفب اقفتمو ضرعت تس د هلاطا هب زاهو هتسو هني راد |

 | هرافرطورپ *ازدیا بلف توف بسک ن دنر وصوب یخ د یرارکسع هجنو وفص
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 كليو هکص قیتع ندنفبد_لوا هروک هن راقم كتشموکو نوتلا لا نادا

 ۱ یکیدلروندهکس د دج هک هلت وڅ بولوا یلک قرف هدینش كرو هی دیدح هلا ۱

 | دنشار 0 لوا نو یئج هد لراکرب هد للود داخ ۱

 ردلکد هجوم مقدرب یزوسوب كتيدفا |
 ج وسآ هکر دقو هاشا هدنفب د لوا شاخاهرادا ل نو بلا ساتسا اما ۱
 | لدا هلیدنصق هباطا هب هیلعتاواد درخت هک نوک سیا تعراتس هب رج كنلارق ۱
 ۱ | ؛دزوآ یمامولسد ناسا كنس دا ج وسا نوا قع وف دلکش تکرحرب ۱

 | جوسا هدمالک یاد تبا باس لاونعرپ ییسیل دج سابق ینیددلوآ شا بدار |
 | هبافو ېتاشو س وماو ضو كشکلم یدنک یی هنار ویغثکرح كنار ۱

 | تلودرب ریز ردشلبا مفدو در هناک زان هلی داربا یس هم دقم لوا نوا لیمو |
 SE ES ا نوعا یرظاخ تور گدر درج |

 | حوس | رد بعيبط ما كلبا ر ظن رمصح هنتعفنمود_نک تلودره بویلوا |

 | یصورپو هر لکا نالوا شا عیجشتو یی وشنت هرفس ې هبلتلود يخد یلارق |
 ۱ اشنا تصرف يیالوغشم هلب رغ هیلعتاود تل یسور ءان هنت ارام كني رثاود | ۱

 ۰ نالبسعا طوف یدیشچآ یرغسوب نوعا لامعا یف اتم یدنک ك ردنا | ۱

 ۱ یدنس قاغا هلا هیلجلود تقولوا اهد مه یدیلوا شا ف ار ایتخا هدیرح | ۱

 ۱ شممج ندقلملان ی یس اود هبسو ر هدو رولت هلا اما ینهعکاوب ادا ۱

 هجرک او یدیارولوا ردتفم هراسخ لاصتا منا هیسو ز یټ "یکیدتسا «دیولو |

 | ندنس هلن ات یسهبچم گد یا (Ea یساطخ یکیدنیا هدلبتت ی رح |

 یراخن ار كودو ندننیدلوا دنس زوسر نکلا هد هوا شبا صیلخت یب هیلعاود |

 أ هنس زکات دیار وبج هکمریو هجا ی هبل ملو د ید عش ن دنخدلوا هي یتا 1

 ! یدیا يسهعلاطم ییسلریدنیا لاغشا هدفرطلوا كنساتود هیسوز يدا
aج وسا ارظت هنتاصخ قاراذکر کش یخیدلوا و لو  | 

 هدالان هک هزاح اما یدرا رجا ددر رب وجه دکمرب و ي هحفآ نالوا دوعوم كاف

 یاو شرو هلی هبرح قراصمیدنک هیلعتلود هلهج و یتیدنلوا نا
2 ۱ ( 

 تماس ییسهفباضمو تاج ابتحا فاك تقو لوا هبلعتلود هل ءاثب 1
 ِ تاعاذوجیا قلوب لب هنطارتسا هیفا ندجراخ یدفا سر زکیشلکه دیآ



 زوج ۰ ی

 یددولوا شلرب و هیولح وما هسک كييزرکسوب كل د هب ید یش یدیلوا شلاق
 , جا ها نالوا یدوحب وم ك هیلعنلود هسلکا دهع ضقت ید هه نك
 | هنود ح وسا هبلعء اتش زولس* دا تاک هتفراصم لژ رفس نالوا هفرط کیا ۱

 لهجو هلاوح نت البط ندسنکیدم هلی ریو ند دوجوه هچقا كج هلیریو |
 | قاخفنا دنس کی دسلوا مامتالاوحو زونه نکآیدنیلرپ و رارق هنساطعا |

 ؤبدزولوا هدستفو نالسفو هلیرب و ینهطباز هدب ولوا هرکاذم ید یصوصخ | ۰
 قود اغلا دت لس فأ نکا مهربو ید ناوجز هر ز وا هجو طق ۱ ۱

 هدافادشلوا تر شام نظفت هادنس هکیدل اقر دیبکط وب نحو طوف هتیرپرپ هسیآ |
 كينکس اریز ندولملوا هبونسنو لیدست ید غلام ق هنا دعو ۍساط عا یونس |
 موقر یا هڈکد لبا هلب اقم وید ژدمزال یلیزمن لاحرپپردقوچ كپ هسیک ر
 شرب قوچ كل روک ذ عراد قط ارظن هننربغو صولخ هنجرد كئلارق ج وسا |
 نلازف ج سا یک یکیدلیا تنش ایه هرفس هیلعتلودهلیا ع ورتش هن ابا یخیدلوا |
  هسیکكيب نکس نالوانبولاطم هتسردبا تکرح هنیبلط ول هتبسور انلع ید |
 دعا وا یتندوا مدیشخز ا ةملارق یب هداموب ندنفیدلررویب دعو وید رولپ ریو |
 | هسقا ند هدبلدتاود قرط هدب وزاب هسفرطوب ینکج هديا تکرح هنویلع هیسور |
 | ندکرظ لاک کر ابا اطتفا نیاز ادعا ةیربخ ینی دلور هطبار کنبصم |
 | كمنو نادر هلسمغیچ نددمطل اب خج كنساغودوعسمو كعروک تفو,یا |

 ]بودی بنرح نالعا هیولوغس ءاشب هننیزوس:یچ ردقوب كن هسیلعتاود نوا |
 || فرانهنو هنکیدلیازادلفا لب هد هیلعتلودروغا هلبارابتخا یفشمو نحت هجوب |
 | داف جانب بوللوا نکع قلداشیف هلا م سک لی نکسوپ کلا یوی ر قس |
 ئالو قوحب ععفا هک ك خبرك .یکیدنبسا ارظن هنغیدلا ج اتحهکرادت
 كوف ترونطرخا كلکیا نانعلوا عطق هد هبلءنلود دانا هکیدلاق ردکرک |
 | قینعا هلن هوا لق ىج هلوا ند هسا دیدس> ویشاهجه| كج هلی رب و بودیا |

 ]هک وینکسا كي هرز وا بام خوپ ندنکح هددیا لزمن سج هلتسن هیچا |
 | سهدغاق اپ ودوا بولاقهسبکزوبکیا لیبل هسک كيبزگس قربلو ناصق ا

 :كب شب هدف دغی یشاب هنب لوپ خد زوقوا د وخابو شب یرکیهدز وب هززوا
 قاین هن هدنروص یکیادلرب و هقا ۍدنفا سیر هنسعدرولاف هسک ر دفوش
 | كيل هبلمناود نوسلریو دسرولب ویو ندسنج من ره نکل طب نک هلی |
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 ناب نفيد لوا شمزاب هنسكیا یلارف انا سا یکج هبا خرد ینیعس نسج

 ند نیلام باب یناجرت ان اسا قلارا قلا اوج 4 هرکصندنوب هسلکشا اهناو
 ۱ ردشتلوب ه دكا لاوئس
 ندناق الم بولسا تاق الف هبا یدفا ندو هدرانوکو ب ند یسخلیا حب وسا

 جاقرپ هد هبا مولعم یل اح كن هنیزخو مو رحم نکو دبا یس هدام هعقا ی رغ
 هل سملجلبا جوس ا | ءلباهیهاو راذعا ضعب  دنکدتبا اعدنسا هملاکمو عاقجا هلبا یدنفا سر هعفد

 یب دلوا هلاکم | جه وارسکت هسنلواراذتعاهل روصرب یدیدعش ندنفیدلوا شلریدشواص
 هدنشا لی هرخالا یداج قرناوا هدنعاسم هنساعدتسا ول راحات هلدلوا رهاط

 درد هلاکم ساحب دع هارب تاقالم موقرم خیل هلا یدسقا سیر
 باوجرپ هدا وب ندنسفیدل اق تقو دعب ایف ه دنصوصخ هجقا موق رم یسلیا
 هلب زوسر كب «لعتلود یار ج وسا هدنددص ناس نمو كنسلر و یطق

 0 نوت سرم یلاهمو قاشم هدو ل ردپا برج نالعا هپ واوقسم
 ۱ وشاو بویمروک یتسهلباسقم ندهیلمناود یرط كتمدخ یکیدنیاوربند هنسرب و

 ۱ ه ید بویلورارقر لر هنیروسردیپ رق هام شب نوا یس هدام هسقا

 | تدمر ید هنسقان قز هلوا یلسترادم یدیساوا شاربو ی رادقعر ردق

 یرملو ا باسا لع كن هسبک كيب نکس یراب یدعو نکو دیا كج هب هنلواربص
 هرزواكلرپ و هرکص هام دنج ید یسبیقاب هسلرو ییب ر هسیازلوا مو نصن
 هکوبل احو ینکح هل هنلوا ع و رش هشیا كر هلو هطباررپ هتیدنس قافتا نامه
 | بولاق نوک شب شقلا شغلا هسنعسوم یه را مایا کولوقس هبا ولجوسا
 ندنکج هلبب هلوا لصاوردق هتفولوا جتا هنتیکلم جز هسارپ و هچ#اېدمش
 هسرولواسو ام هدلصوسح ول نارق ج وساو ییغیدلاقتفوهلاهماو رخ أت دعب يف

 ینکج هم هديا ه د هبا ۀنس يمدخ یکیدخیا وربند هنسرب ر هلکر وت هنیعس
 یارق ج وسا « دنق ایسراذتعا ید قد تا مپ ر یک یکیدلبا نایهرد
 اشو سوناو نخ بم یفدک دقن ه ئم هنارویغ تکرح كني ابانج

 رح هب هيل ءو د هدم ید چنا هژسو هل اص سا یس هداف لیکو هیاهو

 عفانم كنلارف جوساوزهدنواراکنا هلسهجو رب یکو دیا تلاحرب بجوم یعفشو |
 نادنح دص هیلعتلود هسبا هد هح ردهب یمادقا هن الاح ضصعب بجوم یی هیلعتلود ۱

 كهف نالوا یسنلم موی ءان هنفبدلوا یاس هنتحار و ءافر بابسا لامکتسا كلا

 سصحتم هو کلا یرفس كن هیلعلودرک او ردلوفشم هلبر ؟بف یه
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 فرط قرهسناوا عارفا هسلاقوب یتروص دنس كج هلب رپ و هپ ولایسورپ هتسشا
 راعشالاب هنس لیا ایسورپ یی هنلوا اطعا اقیلعت هناذیئسا ندیمظعا ردص

 سلحتو تروص ینپدسلوا شمردنوک كنسپچلا ایسورپ هلرکو تروصوب رک
 ید وا راظتنا هتناوح هلبا زایست هن وامه یودرا هراس قارواو یتسهطبضم
 «یلدنص سلاج یلغوا هنیرب لردیا تافو ه دل الخوب نارق ابناسا هکتنوج هدانا

 ردیمرکشهاوخ هنتکوشورف ماود كنهبنستنطلس یکی سباب دوب هلغلو تبلارف
 یسبسلیا اساسا اباوج هل اوس ن اناوا دارا: ندنفرط ی دفا سر وید
 دیدج لارق هلبا ید یعسر رپ ره هعطقرب هب یل اع باب هدنلناوا هرخالا یداجج

 رکشهاوخ هسنل ابقاو رف ماود كن هیلعنلود هلیار ایتخا یتکلسم كنساباب جد
 یب وعن هلي وب ندوب كياوج یییدلوا رظ.نم ند هیلعتلود یرط نایبلاب نی دلوا
 طسوتو راعشا ینغج هلو ارض هنتحصم یاضتعم كن هیس تنطلس یربخ اتو
 ییا لد هناوب هنر زوا یسعارارصا هدنساعدتسا ی طق باوجرپ هدنصوصخ
 یفرط هطاصم قرهلوا لوغشم هلبا برح هیلعتلود یسمالرپ و باوحرپ هکب

 عو قو بلطو تبغر هملبص ندنفرط یرانعشدو ردینبم هنکیدمروتکه ن رطاخ
 انابسا ك هيلعتاود هبلع ءان رمروتک ههاس هننهذ لکد هلاف ینلبکک هل اصم هگدلوب
 یضارهنطسوت كنلارف ان اسا طف ر دقو ههیشو كش هدنغیدلوا یداععا هتتلود

 یعوقو شهاوخو لیم هب هلا صم ند رطرانعس د ینا لننج هیملوا بولوا
 یسار >ا كىروصوب تولشد ردقوقوم هفشعلوا هد اقا هب هیلعتلود فرط ار

 هلبا 4 را لود ید كيلارف اناتس او هنسعل وا رب رحم هی ابن انسا كتيفيک همسلا

 دنچ نکرولبید یدلنازق تقو لیخر مات ز وضو نهی فف وت هنس هربا

 هدننوضم بو ردنوکر رت هعطفرب هی لام باب یسېچ اا اینایسا ٥ دنرو هز ور |
 هبهبراسحم هن موب هس ر ونلواهړاراو یی راف دلوا بل اط هب هل اصم راشد |
 نالوا سوبحم هد هل یدیهدرما لواو کیدلی اضتفا قلوا لوا ندعو رش |
 هل يط نون ابنابسا یی هل اصم هيلع و درک او ینکیدلک م زال قالطا كنسهلیا وقسم |
 بویق ار ندلا یفلتسود هنپ لود ابناپسا هسردی یر هنوک رخا هد بويا د دفع |

 | تکرش هلا تاود ندیا طسوت ضرع لوا هسیلاراضم لارفرکا هنلوا راخا ۱

 | هسلاردیاطس و هپ هلاصم ناناوا ضرع ندنفرطرلنهد هطساو الب و هسردیا أ

 | اشیا ییدصو هبلعتل ود « درب دقت لوا همسلآ * عسا كعا طس وتو تکرس ا او ايف

EET RETهليا دقع عنامالب هسیارتس  | 



 رس روت ۹1
 ج0 Epa :ویمج بیپ تاب و سوم ویو Ea رج ورا جم رو e رچ قسم هجا

 ۳۳ ساب 1 رله ۷ لی ار رف 7 رک اوا ۱
 دازیو كنس هب ولو رپ قارا زولوا شمالوا قائ ة دن و ز تلعلود ارز

 E یتیدلوا کج هذبا ط دون رع هنس لناقطم هعگو)هلفارف |
 | هلوتس هدتنملوا السا هن هشر ؤنلؤا لوبق رونلوا بلک یاسا تک رش راشبخالا |
 | هذودرا یمهداف دنس یان طغا هلهجو وب.طقف م ال سلاو  وناوا اچ |یماسطقم |
 | نیوان رشح یطظفعارذنص هد هزکرب تیبا زیافم هنتر ولف قاغا نالا: هارپا |

 | تولبناب همطعا زدم جد یطومخ یدک هب ودرا كنبلبارولک مزال :ۍلزا
 | ند فرط رام > :وید ردکرکقمالوا نمی یهدنب هرکص نادفداوا یرامولعم

 ۱ یزلترضح ناخد اچو سایز مان لنلحم كل ز هليا و باوج انهطق

 كخ هدا م وص ةنب روا نتشد ن دفرط هنوا ب ولؤا راب ةلمزب ولاتسو زپیخد |
 EN نمک هبودزا كنيچليا هدنر وص یکیدلربو یش همی اش شما |
 | یراطخا کنن هن ارف قباس لاونمرپ ) یدبا شتروی قید رک مالوا |
 جاب تاب هے E ةهدقفرب هدنض كج هل رواش روا ۱

 زد و تزروص لانا هاف ۱

 | تب بازو ملا قادر هاو و هم ن زا ول ایسورپ |
 تاود فرط هرزوا [ ۳۰*23۳ 7135 هو وقته نالوا یرلنمسد هیلهناو دیاوکشنل ریو

 نانا هلك ند هيلع
 لازا ییرنوف فص) 9 ایر وش درام نیز دودح ها هود ارایش اچۇۇ و أ

 ذ توینک قوس نکرد وب كلا زاشم تاودو ییکیدلیا |
 للو یک دی ه راع نالغاو نفح هوا توم یک هب راع هرز اند
 مفاد هل ناما" كاف نیوز ولاه کی هژ هر د یب نقلت ود

 | نانيبطالاناجال بودیاراخاو نا دنر زه تن هلاکم قلا چ یراباخب یبلیا |
 | دیلاوذ هلک غا اطعم تشرپ نوجما ضومقخ قآ یرکذ ندهبلمتو د فرط

 | یلیاوغ تن ادفرظو تیرتغ دیار هلن كاد هپ ید کوبا: ۱۰م لارف ید
 هد ه لود دز لتقادنضو ترضخ نالوا د وعوم یر راپ هزکصندنوب و
 ا انشا ی نوٹ یظو زرتشت ینا حرك نند هدبلفتلود فر نزلا نالها نلت زع |
 همه دوخان و ندرملر اول ذشعو وغم بلاو د ردشلک مزالیساطا ادن ۱

 | ديا نو هز زوا كم | دخ اضم تقص هليا وت لار اینو رپ*دقذلوا هلئاصم

 وخوا رولو رخ اف اتش ذه و ضع نذدفزرط تلو درم خا ا۲ هکتذ لاق
 هتلارف اشور ةت وو ام نر وارا سه یا صافی
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 هده نوا مارا ندنشعلیا نار تالوا لاک د اض كنایسوزب و ندنتتهلبا أ

 | یک یییدلوآ رضع هب هیلهتاود كعاریفنت یبولابتسو رپ لاعو تقو ی انضتفد |

 وقسمو هک و لابسورپ ییح بودیا هدافا ید یتیکیآ یتفودلوآزت اج تونا هدکب |
 بوم قهرا هلبا زانم“ د «لردیک ی کر یکر دعشو زد هداما دی هپ زات لبا |

 قر هوا همد قم راز وتن یکی دلبوس « دنراسلحب هلاکم كنس با ویڈ رولوا |
 یس هدب اف قوچ كنوب هلیتفو هتدبا زونلوا لاخداو عبزد هد كج ةي |
 هداقآ هرا وح قند ینیدلوا شقردنوکرتسخت كتسہ لتا هسنارف قید ولوا |
 نادن راک دید ردظونمم هد اف هتسنلوا عب رد همدقمز هل و ةدنس عقاولا ىف ىف هدقدلوا |
 لا هیلعتاود هج کلا هللا تقرافخ ندولوقنم ول هم یضعلیا هدنارف هرکض |
 ردتاومأم كلک یربخ كد هن وک شب نوا ابلاغ و قلوا بلاط هب هلاصم دتع |

 هک ل اوت كن هتنارف سز دیار خان ژارب یماطقا الت هب ولاتنورپ |
 نوح وتسمزگنا هب ولات رب تقولوا ردط ودم كارو مات هنس هللاصم |
 ین دطاضت ہےک هدنزوض کیدل ر وذش ھی ول اسور ی دیش امآا ر ول ریو لس

 یلوطول رک نادولوفس هسبا هغ اضتوب رواک مزال قمر وص ن دولایت سو رپ
 ۀ ةنرلپ داو زول یز و شا بور ورم هی ول وعدم و لابسو رپ ه دلاس یدک مزال
 یساطقا دنس تولوا شقرد وکر هب یدقا سار بد هطساو قاچ ر
 كول هسنارف مدفا ندنساطعا دنس نکلردن دداوءردا لوق رخآت هر |

 ذطبار هتبس ةح اشم هک نب سکر ورخ هولا سوز هلیاروهط یطسوت
 LS YT ES ب اح -رهب هلو

 | كج هلب روربخ هیولایسو ووا یت هداف كنس ةا مد د ےک هسرذپا مای
 | قغوط موتك ندولوفسم قة دلوا لا هب ةا صموا تغ ةسرولوا
 | یتدیسارون هندقا رف هلو هظبار هد اصن هحرب دقت یئدلوا هدنش فیعاد

 | زال كلر و رارف هلبا ازا قانا هر وک ک ۱۰دی ولوا یراص ولعم را

 | ذنص یاطعا هرخالاب تویلد وت یت الک هرطاخ سره هنیرزوا قاساتندر ولک

 كب ةيلعتلود ارظن هناا یکی دعس كسلا اسورپ ةر ولید اوا یصوتشخ

 | هبولایسورپ هکیدلاف رد راکرد هظوحم* ترمضم یاو سوی با لجس هنلوبق مدع
 | ج هرکصزار هلبارب ن هوب ام یوودرا رکو نوساز و ی داش لرک لس

 | قر وا الخ ءرکص ردكج لب رو روس ندنفرط دیلعتلود ةکع دام نوساز و

 % ندولابسوړپ #
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 همدفیموک هنا متارا زو فی دلوآش هما مارا ویدردینک شب لوا لصاح نامه

 یلارقایسو رپ اریز رولوا شوخ هسیارونلوالاخداو جرد هدنسكج هلب رب و قرهلوا
  ETEهدنس هبعاد خور ییدص اقم یدنکه لیا ت اداري ضعب هی ولو

 دنهیلع كنول هچ؟و وقسم نکرح كنول اسو رپ دنس نوع هدر وص یدلوا
 نم هرتسوکه نس هقشب یر وک ذع دنس وا ایسو رپ نبه هنکح هدیاراعشا نشیداوا
 ریخت ردق نوک شب نوا لنس وب هکردلاق رول هلوا یس هدن اف ق وج كلوب هل تفو

 كنول هک قرەلوا نخ ندوقسم كد هنوکش ب نوا ارب زرولوا لع كب هسنلوا

 هندو رو لنبربخ نمطس وز یا مزب وزردبا لوما رخ اد هتس هطاصم ها هلعناود

 نکهسیارریو هب ولایسورپ نابهیدنس بوی ریخأت رک ا زیهدکنا راظتنا خد
 هرکصراب وس هب واوقسع یتدوا رولک مزال رابخا هپ ولایسورپ هرزوا دنسصت
 یدیا شعر دی وکری هرس هطساویناجرت وي درر دبا عنم ندلصی و ڪک

 مالسالا مش نو٠ رک اذم كن هدافوب نوکیا یمرکب تنالوالایداج

 نالوا يبول طم كنولاسورپ ر رح لاو نهرب بونلوا تروشم سلم دفع هدنعانوق
 هدافا هراضح یکیدلب هنلوا اضرایسسلیا ابیسورپ هلیس هوالع ابشتسارب هدنس

 هرطاخ یشرپ جد هدن وب جما بودیا نیس و بی وصتیم هج هدقدناوا

 د یوم روھ ستم یا ن نا نی الدنس هکر واک
 ید: هدنروص یکیدهریولا هنشیا هدب ولت رب ورخ هن و ابسورپ

 راباوجو لاوس هج هداس ی راع ندنرلغش منو ال نوا تمریو جاو ر هنماره
 یروذح هیراحمرارمسا هنی ارظن هنفیدلوا راک رد یلاحا یسمازوا یمصم لبا

 هد. کیس هللتبد ردلعلوا هظحالم ید هود ون هتشارواوا شمالوا عفدنم

 نو تاو هب ولابس ورپ نکل بودیا میلست یی هظحالموب یس هلج لر اصح

 رود ناساوا هلغح الموشا هلتسن هر ودع نالوا و هد ر وص یکیدلرپو

 كلرو ناز و ح ورسم هجو ر" ويد ردهزال لکو هدزار هکیدلاو ردروها موهو»

 نالیردن وک ندنفرطیسسلیاایسورپ هدنبقعیرلکدلیاقاقن ارانع> "هلج هرزوا
 كح هل رپ و ود دنس هتشا هدقدنلوا تب ارق یروص دنس رص ذلا فلاس

 قر هوا جګ هر وکه نس اضتقا یرالڅ ضعب یشرب یک یم هزولابوص
 ناسا ید یزرب اسو قانقت الاب راب دنفا الع نفی دلواروذح « دکنلرپ و

 هرلن الوب هدنحګا شيا هرکص بویلوا سقم هپ هر اس داوم ه داموب هد هسیاراشا

 قیاس لاونمرب هلکسلک مزال قوا هظحالم هلبفارطا نوجما قم امو ا ضیرەت

| 

 مالسالا مت

 تروشمهدنعان وق

 یییدنوا
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 یرللیاهدافا هعلخ هج هر ون عنامهن یخدهداز یدبج و اشاب ر نادوق هدک دید مردی |

 هل ےزکنا هدیودیا هداوا ید هدامرب یب | هرکص ندنرلکدیدنوسنلوا هی

 ۳ كف زوژ نالوا ىر وطار امل او یراساح هریک كر هيد مهری و مان مانح

 بئاصم ع ییفیدلوا لومأم تقافا بولوا هدنردص ییلعو یفیدلوا قسلسمو
 ردشلبا دارباو قوس هدنفاس ینوعصم دن اوق موق دنع موق

 یسیعلیا ا سور هلواقم هح ور * هرکصن دقدنلوا سلع طاسبیط هلهجو وب | یکیدتسا كيولایسورپ

 رد ر وص دن نالوا شل ردن وک یدنفا نسر بونا هلق ندنفرط كن دنس قافنا

 هل اصم دفع هل یطسوت یلارقاسو رپ جتا هلیاولهچ# رکو وقسم درک هیلعتلود | یتروص
 ولتعفنمو ولهدن اف ندنفرط تلودرپ رجا هکندلافردیا هدهعردو دهو هرز وا كا

 اسورپ هروک ذم هدام هسدار ونلوا هلاصم ضع هثیراتلود فرط هلبا تاداربا ۱

 قوا طسوتیلارق ایسورپ اعم هللا تلود نالوا رک ذهدقدللوا راسبخا هنلارق |

 تولوا شا اقا یدهعو دعو ر وک ذم هدالاب هلعءلود هدنر وص لوا هيا زعسا

 لوا تسدیس هرزوا كعا دفع هرز وا هجو یکیدتسایپ هل اصم

 ضعب هد هملاکم ببقعقباس لاونمرپ بودیا لاسسرا هب یدنفا سر یتروص
 ید یتاود ۳۷ و ۵ درس هرص ناب یغیدلوا هدول وب راشدنا كفیحارا

 رابتعا معم هبلاحا هنت الغلا كنسجلبا هنن ارف قرهی وف هنس هرصراهاوخدب
 كن هلعتلود یالک و هذ انا و هد هسیدلوا شا رامشا نکج هلکم زال یماعاوا

 قباقد هلوقموب و ندنغیدلوا هج هدابز اهد' یداععا هی ول هسنارف هسیا ندایسورپ |
 تیفیکوب یان ندنغب دنلوب ظو هم هدناق هدنس هرکا ذم هلبا ارغس ضعب ك:هیقیتلوپ |

 ندنغیدلوا رمعقته مربا ولا سو رپ یسبجلیا چ وسا هدق دنلوالاّوس هلب راتطاسسو |
 اما مرید نوسلستسود یولایسورب هب اعءلود هلت ميدلوایپچا حج وسا ۱ خف | روو حج وسا

 ییایسو رب هملعتاود قرهل وا هی اھا وخر خو هن ام رح هل ر حد مطق ندکلیسلیا ه ربا هل رلیعلیا

 مرید نوسخا هب وپ وق هلبیا تعي نوسغ ادلا هن ز وس هدکپ ن نکلنوسق اب ندلا | قفک
 هدب بولا [ هنزا یحصعمامز قیلکتو ولو خد با هن ارفو شعد :

 ردینمع هتد : قماسعاط یب هلعتلود هرکصندکد  یشیا كردا هرادایکیکیدلید

 هب هبراح هلا ول هڪکو وقسم نار 3 ایسو رپ هدن الاکم یاتنا كنسبهبا ایسورپ طعف

 هليا قییضنی راد ید بسلواوردبق زنم هن ر وه تطرد هداما

 هک ناه

 | وشا هرز وا قلو ایز وض دنسیکح هل هديا لوبق تيان یس یا اب امسو رپ هتشا

۱ 



 نا دس
 نا دیس دا ید و وا ی دنسب ر واک ترونه کیدو ومر طاخ کم ز و وا

 ةو رک دنس نککیدلتسا ۳و وازنزوس یدکی دعس هرزوا خاو
 هر هرابق رد دفع وک صم یتنع ۱ قس و تكنانسوو هنردپا هلل امض ءناعز ره

 قدس و نکل نوسرپ و قدت دش هرکی دنسا ةلعالود نب ل هديا جد انار ۱

 هی هی رخ ذاضح ندتفرطر اتو هلرتطانو طسوتعرخ آرب هرکصندک درب و
 ءدطتساوت تو ورخ هب ولاز تۆر هل عمود هس رولوا قح هو عوطو تبعر ۱

 نوم راو درح هیلعدلود هدن ر وص یب کا اسچف هس ردیا لوبق تار شا

 عیلست هیاسوزپ هب زازخا ةدنیقوب توناوا ج رد طر قمل وا شنا افیا ییدنس
 | ۳م یر وتس ینلوا هظااع اتوا ناشناس کا واتخ انا
 ج د موف رخ نیچلیا هوکتصذ دن ان رج زادشقأنس یلوخ هپ رز وا کوب لر هند ول هد
 8 اوف هب ودتنکه نا اصم دنع الود هک هدنتاوا مزد هل بچحو شىتاب

 د للود یک مدیا تاقناع تللارقاتسو زپ نوتشاداربا هب ولاتسورپ هس زالت سا
 رد اخ ید هام دقه دظشاوالب ارز وا واوا شوخ هسازان وید ردیالومآم |

 د دیلمتاود دا لاکتشا لح نذری ى راه دخ كنيراتتلوداپ و روازب طقف |
 زشیا لوغأم ملهناود ندفرطو رب قنا وید زر بدل یتغیدلوا بولواو هما

 هرکسندقذنلوا دانم اب قد هنب ر زوا کا وب ندنفب دن هسلوا لوف یت ا

 نقش لر ناوک نادنیفرط تولا اف ترور 132از هل وب وب یدنف سیر
 هطدارهنز ورب هله جو و و رووا هباراو لاسرا هرکدکب ندنیفرطو هواللهداوم
 ین هیو ذ را كنیسلبا هو هسبا شلوا یکر ولو رارف تصم بویدزولب رو

 یا هنب کاو لعق یسلعاندنسعلوا ناپ و وخ هب ندفرطورپ هد دم |
 ا هاذباساندنفر طیظءازدصرارکش ید هداموب ندنفبدلشالک |ینح واخ

 | هدافا ید هذاعرب موقرخ ۶ یستلبا هدماکسنهیکج ہلیری و ماستخ ةتسلحم لر ی لغت |
 | درکو هستن ارف رک الوا ی راز کف رط رام د هلرپ عو نش هز وس کلر هڼد م هديا

 | رول «دیارنشن ثداوخ انفو شحومعمب لب را هع د ساو زاتلود هاوخدب اس
 زا تدو رب و تین ا ضن بو روشود هرب رب یتالتکو هیلهتلود را نا نوب |

 | هزز وا یتناضتقم خاور نارا ین ووه ظ داغر هدهیلغ هناتماو :رذساغلا
 ظهر اشم هد ةي رس  عهاوج ر لکه زط اخت ةراخرب ةنعفد ڭغيحارا هل ود »وي

a RE ۰تنذاک | لومو هرکضت دک دشآ تفزتوقب وشن  
 ا زللبا یک و داب یتد نضاغلوا زابتعا عم
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 سلحهعفد هدنعانوق

 ینبدنلوا تر وشم

 هلسېعلب | ایسس ورپ
 ینیدنلوا هلاکمرارکس

ge EY ¥ ا 

 بونآوادقع نر ونش ساجر هن هدنفانوق مالنمالا جش ینو کب ی بو لا
 گرا انیمهراح كلج هربحذ هداعسردو یم هظخاح كتل اوس زكر ہر قالو ۱

 جو رشم ل اونمر هب ایورپ قرهلوا ناسیمرد یس هدام اسورپ ءهرکص دقدنلوا
 نکر یکیازم رانش د ید هدکلر و سی باربی ف یب ج ھا ودب
 هل ةارطا هلغلوا راکرد یروذجم نپعیچ هن آدبم ید ند یوقرپیک ابسو رب

 ېک« هلک زال قفاوا رابتخا هسیا هن ن رش نوها هدیابوب قربنلوا هظحاالم
 هث-امو هرک اذم تها س  شب ترد هنب رزوا هد اعووهدفدناوا هدافا هراضح

 لخ اد جوساو كنلفو هژیلکناوتاقالم هللا یسبچلبا ایسو رپ رارکت تنا بوئلوا
 هل د سان تام دقه صعب یر وص كلباقافنادقع ولاسورپ ها هیلعتلود ق روا
 ی ءاطم ناهه لا بانتجا نیر وصوب هو قعلوا داريا هنسودنک اهد هرکرب

 ةو هن هرکه رقف یکهدتسا ییحجرد هدنس هسردیارارمصا هدنس اعدتسادنس نالوا [

 ل کو ردیس هدامقلوا طسوتمولابسو رپ هسرولوا كچ هدپا هطاصم هیلعتلود
 رل# هد هقشب ندنفرط را نعسد رک | ؛لدهیجمدبا برح-نالها ولایضو رپ قردلوا
 ق وا در هلر قیلعف هنطسوت كنولاپسورپ هسروناوا تبعر هپ هلاصم هلتطاسو
 ۲ ۶ هسردپا تکرش لوبق رابخالاب هی ولایمو رپ هرکرب هد ها لوا طقف بوی کم زال
 ۰ ی :رابع كلعب هديا هام دفع هليا هطساو رکید هیلجتلود هدنر وص کیدا

 :رسلرهبل و ساب پاوج هیاسورپ هدلاح رهو یت ملف ءوالعو ج رد ید

 یدلریو رارق هلبا ارا قافثا هرز واقمالعارب ندلا هلاکم |
 ید م هدنغانوق كن اشاپ ناد وش هنب هدنسنکنا یهرکب کت الوالا یداجب هتل ءانب

 هبا سیعلبا ایسورپ هدااخ یراقدلوا رضاع یدنفا دار نیرو یدنفا هداز

 مس یافت الا هلبا هیلعنلود كنتلود اسو رپ بونلوا هلاکم سل دعه تافل
 هنس: تا ایسو رپ یمفلوا جرد هقاغنا دنش كناطرش سعشرک هی هبراحهلیاوقسمو

 موق م مولا هدلاح یکیدلپا نا رج را يعاب یخ رب هب رز وا كنبسلوا دارا
 هلع اود هكا هد افا اج یک هم هدیاح رد طرشرب هل ول هام س

 نم اا ترشا م دکنخ ی دش لات وار هک نوح ی 3 ن دار ظا یراق |

 نا ۾ نیم نیک هل هديا كنج تقو 4ر تكلارق ی زاد نیسروبدرولوا هلردک اما

 ةكلاغحا هدکدلن د ېل هديا ج رد هد س هلیا تدم نویعآ یصوصخ وب هدزپ تبا

 لوچ هیلشاب هکسشح هل روهظ بلسز 5 ران هکلاغحاو مبا تنج جم مارف

 | ياد یخد هنروصوب هکنوح ید ندفرطو رب كاد مهریوزوس تیل صم

 0 زکسرویل وا #
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 هست زا تنبل قم الت هسزاواوا كج هلک «رکد قا یساغود یه دطالب رع

 هکنعا فرص ی اف حاقرب كغلبمو هيلمتلود نوجا یس هظفاح كنفرط کد قا

 هارب و هصقا هسک كم چ وا رب A دعس هسا زل وا ج ھو ندنفح هل وا ر وب

 یدرولوا بجومیپ هسیلک عفانم لر هلب روت ڪص هنرغو قوش ولج وتا
 هلو ا لاکر نیس هشاس ضم لی هش رح قحا تولوا یفوهس حالم ورد

 یرلتضرف لز وک هاب وب كن هام همی اضم ندنفب دم هثلوب هراسرب حد کوب

 ید صاب ب اوج هنس حلبا جاوساو رولیقاب هلفسأت رظن هن نمردتبا توف
 هدا شاو هتسیا موق م عیسلیا یدیازولید ووا هلتر وصررپ تويم هلبربو

 درج كسالارق حب وسا ه دن وکه بور و رب رقت هعطقر هب ی اع بان

 یتاذو نتکلم ی دن ڪک هد نمط تمدخ ضرعو تنو اع هیهیلعتلود
 زارا كلا راشم لارق ید ند هلعالود فرط هلمسلوا شعا اقلا هب هکسلهم

 ینیدلوا هدنومًآ.قل ر وب هلماعم هرز ویس هدنعاقلثلاب هلباقم هن ام دخ یکیدلبا
 تف صرف تقو تولوا ند هيسج داوم هدام نالو | ضرع هکنوح هلماس

 یدنکدوخابو یس هیوسل د لصوصخنالوا دن ام هنیفرطان ار هلک مزال كم:

 ثنشت هب ابسا نیا اضتقا یجارور بخ ات الب نوا یینماهلبوب ندنوب كنتکلم |
 یی ییطق باوج كج هل رب و ند هلعتلودفرط بم هنغی دلوا ندلاح همزال یسلبا

 قیاس لاونمرب ه دنکتدلنا ام دتسسا تاقالم هزز و ایمل ا ندين فا سر اه افش
 هلاکم كنس هدام اینو ر هدرلنوکوت هقسمد نیک جم هلبر و ی طق باوجرب

 تقو هنندقع هل اکم شلح هایی جوسا قر هلیشارضوا هلبس هر کج اذمو
 تولا نیسحوریدقنهد هحردیر وشا ییتمدخ كرواحوسا هیلمتلود ندنهدلوا

 دوجوم هلببسح قلوا یرفس هفرطیکیا كن هيلعتلود نکل نی غیرد یشرب ندنا
 هلص ءا . ززولوا راحود هی هعناصم هداب زر هرکص هساریو ها هرس ند هني نخ

 رد هدتملوا مادقا هنلیصحو یدلبآ هلاوح ندرالح ضعب ی دسفا یکج هری هرس

 هلبس هطساو ناججرت وید رد ساکد مولعمینج هنلوا میلستو لسیصح تقو ه اما

 هسردیا هاصم هلسادعا نارزهپره هیلهلودو كمل ردنوکربخ هنسسلیا ح وسا
 هقافنا ولایسورب حر دشا معا دیسک وب رارپ هد تاشو حوساا

 داربا هنسبلءا اب مورن یسعلوب ربارپ هدقافتاوب ید كنولجوسا هل لوا تااط

 قلدووآیبیلیاجوسا اسهدزار هل وصوب و قفاواقجم اتما وید ید
 یداجت نوا یس هدام ابسورپ نالوا لایحتسا تسدرد نامه مييصتلایتروص

 یر رون
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 هدنروص یکیدلکچ و رک هقراینادامام هدیاتمو اقم هی ول هقرایناد مهو هی واوقسم
 ندنلا قمامراقیح هرشط ندّهطلاب ىج یساعودوقسمو روش هللا هب اوقع کلا

 ولجوسا لد هنا سام ردا قی و ی ول هقراعادیلودایسو رپ هبله ءانب .رولک
 هی واج وسادوخاب و رداز وا ېږ هکراتماب ول ابسورپ هرکص ندنوپ یدردتیا هکراتعهلبا
 ولجوسا هلبا هسلعتلود مدقا ندیو رریو ماظن هنن را هلاص م قر هلواولربخ

 ضرر هب واوقسم یصوصخ طسوت یلارف ایسو رپ هنس اص وقسم قردلواربار
 ب اوج هن اراک هلرح هدننروص لوقمدع هن و لوبع هن ندنفرط ول وفسم یدیشعا

 یتا یب ینکجهیم هدیا رت هلهجورب ییولجوس| خد لار ایسورپ ندنکی دریو
 هليا وا ہے هزکص ندماعا یت ادافا توند یدزا هر ول وکم هجا ندعبحا

 هلکعدردیمراو یلصا مر وی دبا عایسا ینکیدربو دارق هب هکر اتم كن هیلعتلود
 هنر کھر دارغلب ندنفرط هک ق جا ردقوب یکیدلریو رارق یتدندفرطورب
 دنفرط هطاو رلشابا اهدتسا هکراتم بولکیرادغاک و مدا هنی رلق ط یس هعلق هطاو
 امد یادرب و رارق هکر ایما رکیعرم دارغلپ وا هک یرامدا نالک
 رب اتسو هکر اتم هد اح یار هوپ ب ولی ریو باوج ید ند هيلعتل ود فرط
 یطن ارشو یتدمو یساسا كن هکر اتمر دلکد ندرلیش ر ولوا علوا هبراح هدرالحم
 یزاار وب نکسرسا هکر اتم هکنوج ردوللوا یموع یش یر لک دید هکر اتعو وایت
 قلزاب ب اوج ندنفرط یرکسعرمس نیدو و ند دارغلب هدنرلیداو ردیلتبا نیبت
 زیخرپ زونه نددارغلب زر ولی نکیدلردنوک ت ارپ یحتندنوباسمه یودرا هرزوا
 شعب ورب دن یار ر ادهبیزوا موق رح ئادا هرکص ندکدلنید ردفو

 ید دصوب ید زب هساکءد یراو یلصا كوب اب ی دلوب عوقو لاقو لرق
 مدعو تفک هدکد لک هرکصادن و رد ون تار ست زر وب هديا عاعسا ندهاوفا

 ردشلریدشک هلبباوج رولوا مولعم یه
 یونس هد هب رام ماکنه هتلود حب وسا ند هتلعدلود فرط قداس ل اوتر

 هب را هليا هبسوز ولجوساو شغلوا هلواغم هرزوا كل ربو هجا هسک ك ېپ نکس
 موفر غلبمو شماملوا طب ر هدنس صوصخوب زونه هد هسیا شعلوب هدککبا

 هلساطعا كموق رح علم ندتیداوا شم هلبرپ وند هلعالود ف رط بد !

 باوچ رپ یسیسلبا ج وسا م دسم هام دنچ راد هنسماوا اضما كقافنا دنس
 هکمرپ و یبهچفاوب هلیئسح قلوایرفس هفرط یکیا كت هعتلود بویلسا یچطق
 تن هیسور « دب ولیکچ ندب رج ولج وسا هد هبسیا قوپ یلمحګ كن هنیزخ

 ی دیس
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 تک تر و هدارا قاعنا ها ولهل لوق سم هرز وا م هجو کیهان ون

 یسلواولوفیسم كسالارق هل رلشلوا عر اف ندنوب هلیمادفا نالوا عهاو كنلارف |
 اجا هنهیلق هتیلهتلود ی رکسع هل نان اوا غالبا هپ هد از ندکبیز وب هل يج |
 هلیتطاسسو یزارادفرط نالوا هدن اتسها یارف او رپ نکل ید رولسهدیا |
 ققرا هتالاعاو ةزادا كني رکسه هل نان وا رك هلكجا ل اطیا أر كنلارف |

 قمالوا یراج يج كالارقو قوا هرادا هلبارامدا هقشپ بوبعسراه لارق هل |
 رکسع یفیدلوا شم ردنیا کیت تتولوقسم ار ظن هنفیدلوا شلریورارق هرز وا |
 یدعش نکیآ قچ هلوا لا ولوفسم قاغا 4 یدلوا لوا هلع یهنک ید
 اتپسورپ نالوا «دهل نج راز وب هثسنا لا دفع قافتارب هللارغ ابسورپ لوله
 1 لکه كس کیا نوا تو ودي ها ار " او نوچ یاو توق لی رارادقارط

 هسزادنآ تاحا تقو هيره هد نه تب وقت ی و رلرا ده رع اسو رپ ترو ر دب و کت

 یی ندنفرظ يس چلا ابنورپ میقم هدنرهش واش راو نالوا یموکح رقم كاهل
 ۱ هرزوا كنا لاخدا هناتسهآ یی موق رم راه + دنا ینیدنلوا راعشاو

 ردشماناق درفرب ندول و وهسم ید هدن تغاربط هلو شلوار ومآمیرا هدرکرس

 ةو مزال ةره تولوا هدنس هبان» ی رلث رج طراوت بیر ز هسیا کلم هل

 | كواوفسهرابدلوا مورخ ندنن هلجج كراتوپ یدمم ید زردیا كرادت ندفرطلوا
 نکلابر رض نالوا راکرد ه دنص وص خیرا لوا درط ندنخ ازمط هل هلهجو و
 هزبخذ ندنهل ول وغاز رد دن اع سد هپ هک بوبل وا نصح هب ولو قسم

 اوب ول هی هنټرک تسنع وقسم نانا هدرا تفرطو رپ هلسلوا وام دخلا

 ول هک هلیازارنحاو فوخ ن دنناکرح هن وکو تكناسورتو رد« دکموب و هریخذ

 وقسم یدردنوکهشیدودح ابسورب تور اتقیج رکسع كب ی الا ندن اتسراح

 هنلارق اتسو رپ تولوا 13 تن اه ند اکو كنلار ایسو رب ید یس هعراح

 وبشا كنار 7 هدننونصو یدردنوک د راک هبا تاربعت هناعضاوتم
 ید یل ارق اےس وزب یی ےلبا جرد سم اعا مادقاردقوا كي هتس هدام ها

 هینسسضارا هل كنول وتو هپ راش راق هنس هپ راج هیلعتلود كن ولهل هدنیاوچ
 كلارق ج وسا ولاسورپ یدلناناس ییغیدلوا یص مار هل هحورت هنیرلع السد

 ولجوسا كرکو ولاسورپ رک ارب ز ناتار و یصصرج فلام .هنیدارمآ

 ردغپعض ولج وساق ارد هدنسهعاد كعا لیلمت یی راتوقالرانم د ید یسیکبآ

 ار ی دیماوا بجوم هانا دب ر هقولج ریا رس كرا
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 | یخبدلوا جات هنفو ید وب بولوا فوق وم هی هرباجم لر هبق هليل وس «داروب |
  ۱لر هلعتلود هدا اح ینیدار وس اطعا دنس نال وا 3 ولطف کول اتسو رپ طدقو

 | ییاپور وا دنزاوع كنقلود ابو ربو ینفج هلوا لصاح هل یتهبظ یم ه داراوپ
 | کنلفو هریاکناهدننساننا تاتبناو داما یعیدلوا ی عرب هصش# ندهظقاح

 | هدد اس تس ر وهج هکلن تویلوا هرز وا ل القتسا یک لود ابسورپ ی راتلود

 | اما ردیا فغوت هکملکهریرب نیر كنبشک كيب جاقرب یسارسا تد طم قربلوا
 کاپ ؛حوساو كنلقو هزنلکنا هدر وص یکیدلیا قافتا هبتلوداتسوررپ هیلعتلود

 اسو رپ د دنت اششت كنول ایسو رپ قر هناوب ربارب سد یراتلود هل ارظن هرمضاح لاح
 | ندنف رط رتعمد هشز ربس هی هب را قعا ردصیطحا یرافح هلواورعن ملارد

 | خلوا ییفادتو رلضفص رهافتا هلی راتلود كنلفو هزلكنا مزباریز رولک مزال كاربو
 یابضتف» ید رانا هدن روص یراکد_تا د هع نهان هنماع اتشسورپ نلت

 | ادب هبهب زا غ ىس الت ول اسو رپ اما زر دیا عوریش هب ر> هرزوا یرافاسفنا

 | ندنزاغوب هتبس كني زاهنیفس هیسو ر لود هزنلکناو زاعمراقرادا هسرلبا ترشابعو
 كنساتودهیسو ز ضغ ندنو طف راج یردیا دهعن یتلقلوا عنام هی روح[
  ۱سچ قساعود هیسور لود جوحا تخیاح هن اکوب یلکد یسهالزاقیح هزکد قا

 | منع ید هنینسوب یک یکیدلبا علم هننس نک ن دقمةیچ هزکد قا ندقطل اب
 عت ند كلو ایسسو رپ یک یغیداوا فتم تن هاهتاود ولوو رول هد

 | یلود ابصورپ نکل ردراو یرلجایتحا هب هناعا هلته + مقا هرکا تولوا
 | هبا جفا ید ند هیلعتاود فرط هبفام مع زدقوب ییدتبا روصق هد هناعا ید

 | تهد څخ لزوک هب هبلعنلودو یدشلاح لزوک ارز ردیلعاوا هزاما هیولحت وسا
 | یب: سو رپ قنا بوتلوا لاقو لبق لیت راد هر «داعوب و بوبد یدتیا
 | یرلتلود كنلقو هلک ناو كجا تیرشابم هب رح نامه یکی کیدنسا تا هیلعتلود

 هکنح كل ودوراعشا یک هبم هديا حرد هق افثا دنس ییزرلطرش لوا لخاد
 رارمضا « دنساع دتسا دنسر ر هحورب هلبا قیالعت هب ر وب تسر یارک

۱ 

 هش دب كنولابسو رپ یب رایتخا نانع هلبا دنسرپ هلی وب ها هبل منلو دو هنکیدتیا
 هدون ر همة رب و را رقرب ید هن هداف دنس وشا یه هنکح ةع هدیا یاس

 | هدنشع یکد لرب و ماتخ هپ هلاک» هل رب قلعت هنس هداراو یر روم یاوا

 یکج هدیا ظح كت هیلعتلود بوراقبح قاروا زارب ندننی وق موق رع میسلیا
 :دسلح نک هاب تردابم تاب ثداوح ضع رهید عهد هدافاهدام جاقر |

 6# یکیدنلیوس $
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 عفد نوب موق رح یحلیا قهتلوا دیا ندف رط یراصخ رح هیلعتلود ||
 دنتسرانوب هل ر ل ولس هپ هط فس یا رط ندور دم هل و تاوج كج هديا

 اپ ها ناما قلود هاوخرمسخرب یکوا اسو رپ نکرد 4 اهم هکعامرو

 ندیا ناب رج هني رزوا كنوب بودیا ضیرعت ودر وب هنلوا يرد نوح: یساطعا
 ید دشا هلا راعشا غل دلوا یصخر ندنفرط یلود ۷ ثاحا ضعب

 هشیر زوارلنعْد نکل یا باتتجا ندسق افتا دّقع هلبا هیلعتلود هکمردبا ناس

 قماهالشابولاسورپ دوك دوخ هب هب راحو قمالوا ندنفرط ولأتسو رپ دهع ضقت

 ردیا برح نالعا یدول اسو رپ « دنر وهظ بسر ندنف رطرلنعهد ردمزال
 دیلعتاود هعفدل وا قف ردم كنول ایس ورپ هدنص وصخ ق افنا دقع هدنروصوب

 هتاسا وصح كنیدصاعمولربخ كن هیلعتلود وا اسسو رپ هد هلب اقموب بولوا
 ند هیلعلود فرط قیاس لاونمر یسعدرونلوا حج رد ید یس هدام كليا ثدشن ||

 یدسنفا یشر ندنفیدلوا ه اکزیرک هام هتید اربا داوم نالوا صم نیلکس
 ندسفرط هیلدلود بور افیچ ندن ذی وق ییدغاک داوم نان لوا طبض هحدقم
 كعرق ك رهپد مەديا ناي یدبش زاب «دغاکرب  هدامنانلوا هننحالمولرمخ |

 ها نینوخو ینیمطف كنول هم نس هی رح ف راصم کن هبلتلودو یصالختسا
 نیح كمالسا رک اسعو یدر ل راهعنلب نالوا الیثسا ندنرلبیق هتسوب و كشان
 یر هپ هنلعتلود كن رلدلوا یلموزل ن دنسېضارا دیک یرافدصد یا هد هبراخ

 ی را هدام ین ند ا وک د رک د هرق كنب را هيفس دسکو هسورو |

 یسو هدابوب كن ایسورپ قیدصتلاب یرلنوب ید یسچلی !ایسسورپ و نایمرد |
 كنول هر لکننا یدنفا ساز هرکصندکصدتنا ناب ینکج « دیا یس هبترع
 تینا ندسفرط زکد قا هیلعتنودو یرالوا لخاد هسق افتاوب ید تنولکالتو
 هردنوک هرکد هر هلبثبعم ابشاپ نادومف ی اضس ةا ه دپ ودبا قس اه هلماک
 هنسمام ر ول اص ییرایک هییسو ر ند ز اغوب هتم كنول هرتلکنا نوحهسهلیب

 ند نغیدلوا قفتم كټ هیلعتلود لود جوساو یسمریو هطباررب كنول اور
 ید یس هطاصم ح وسا هس رولوا ردم هطاصم ورخ هب هلعتلود توو هرره

 داريالا یدل یتیراه دام یسکلوا دقع هج هل هلهزب هر زوا ی دار كنلارف حوسا |

 یدع» یصوصخ یرالاخدا هق افت كنبراتلود كنلقو هزلکنا یمیعلیا ابسورپ ار

 یحدلرلثا هداموب ندنفبدلوا یرانصخر كنپ رابعلیاو ینکج هس«دیا هدهعرد

 ۱ ج نم كا یس هراهلود ترص ول هدر هي ولا سو رب و كماعا دارم

۱ 
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 لطعارد ىج ەل اق تجاح ادا ندنوامه یودرا تولوا 7۳

 هدصوصخ و هسنا یسعلیا ابسو رپ بودی هدافا یی دلوا ج ردنم هدنس ا همان
 نام تاب تیر مزام هعفدنلوا یس هنمازلاردق تعاسرب و رارصا
 قیلعت ه اذمتسا ندر وما یال وا رارکبت تفکو ندنکندلیا راربغار اهظا هلی

 كنس هبلاطم دنس ندنفرط یدنفا سدر قرهللوا مالک لقنمتس هدام دنس هلرب

 مکس یوم ید ةر وک هنسکا كوب رده اعا هسخو ردیهطص وت یسایم

 یسهدناف كس -لبصموپ و لدن یسیلیا سو رپ هد کد لاوس ويد ردراو

 | هعخدلوا یتمه م امضا ك اسو رپ یهینت كمل ارق اکب رد هروک هنسن كن هلعتلود

 قعلوا جرد هدنس ز رګ هح ور چد یس هبصق هل و كماعا هاتم هباعتلود

 3 2 هلعتلود د رګ ز هداه ندو ردقافنا هد هو طسوت هول ردس هدام

 اود هل اقم هنسنعد ردم انا هدنادیم ولاسو رپهدب ودیا هتاصم ن نکفو

 1۳2 را كحهدیا را هلهح و ول اسوز لد دیجتر و زارق هر هل اضم

 موق رح ئچلیا اباوج هلاوس نالوا د اربا ندتفرط یدنفا سر وید یمصج ەنلوب

 ولوفسمزپ هس.سیا نوا كا بر اج نالا ول اسورپ رک ازکدارع ندلاوسوب
 اقافنا هليا ولوقس هسف رایاد هل جزا زی یک شا هیر اح نالعا ها ولو
 یتسمکچ ندنفرط ج وسا كن هقراناد ولاسورپ نکیشْا هبلغ هنیرزوا ولجوسا
 هی همعلنلود یک ۰ دیا طض نتكلم هقرا اد هلبا رک اسع قوس هس ر کچو
 تکرح هنلع كن هیلعلود قافت الاب یا وعم ول هلو یدلبا نایب و راعشا ةناعا

 یکی کیدرسوک یی ودنکو لاسورپ یدلوا عام هقاقتاوب ول ار اف کج هدا

 بود ردا ترح نالعا ید ولاسورپ هيا رریکج دن رک ارلب دلکح اند /

 لاونمرپ ند هيلع لود فرط نامه ها فاکسا ندکمرب و یدنس قاغتا یسودنکو

 نان رج تابشحابم صعب هبنب رز وا كوب بوب هتسسا كمرپ ویلا دنسرپ رحم
eهد اف هرکصندکد لبا قاقتا دوغ لبا تلود رخا تاودپ تیا  

 کس اوو ود لعتلود هک ولا طب ردمزال یگ وراز 7 هدررضو

 ضرع ن دف رطرلنسد هل تط انو ر ادب اصعر كح ہری ولا هنشیا

 ندنفجهلوا طوب رم هليا دنسوب نکیآولربخ هپ هياعنلود ینوبف هدنروصینیدنلوا
 تولوا راتسفرک هفراصف هجوب هیلعتلود لر هلک مزال یرارتسا كن هيرا |

 ولاسورپ یی هب راح هملعتلود هرکص ندنعوقو تالاحو و كحهدیا عاقتا ولایسورپ ۱ ۱

 دفیچ | ندقیچ|لاحتعیفحیبد یل وس نسب ضوط لوس قج هلوا شی نوا
 هلع لود دم



 ۳۹ لب ی

 ندنکلام هفت ناو مو ن دار و کک ها راک ۱

 هی هیلعتاود ی رلذلوا مزال كت هدب دع لا یرلف دیصاب قاما كن هیعالسا رک اید |
 درکو كنافو "رلکنا رک هلبسح قلوا غنم كنابسورپ كنلفو ءزلکناو هلن
 | ندنز او هنیس نس اود وقيم ول «زلکناو قلوا لسخاد هفافتاوت حوسا

 دسورو قلوا نماصولایبورپ ید ادسا ند هیسور كعرفو كءاعرب ویلاص
 ادب هرفس هیلعتاودو قملوا منه یر هب یب تر اجت ندزکد هرف كن ےگ هلی

 كن هب راجت دعب اه ءلخلوا كچ هدا یدعش ینافنا ابسورپ بولوا هنس یکتا ییا |

 ندنفرطابسو رپ هسک مولعمرادقم ندر هقیاس یراصم هل هح ال میداداما |

 یکنا یساتتسا هجا ندولاسورپ پواوا یراصوصخ كمل ربو ۾ هیلعتاود
 هح دقم ه رج هلا هنلعتلودو قعلوب هدنلاح تاواسم هدر رضوا عش تلود قنتم

 | قلوا راد هص> ید ایسورپ ند هیضام ماناوب هتشا هل یل وا ش تا ترشا ړم
 یکج هلک م زال كمرب و ییزارب ندنس هات یر ایصم كره بلهتلو د هززوا |

 یا فلا ضر هل تر وص هئاضا هپ هیلعتاود ول اسو ر هد هنيا یتیم هن ه ظچاام

 هجومه ناد اج كلش ود هني دیق كی رشد هب هود اس یراصم ارد هن اوا شلیا

 ناخ دب ادع اذل هب یا قماق صین هموقیح داوهارظن هةي دلوا هداموب |
 یس هدام هج اوب هن رزوا هربخا ٩ دام وبشا « دقدنلوا شر هن رل رضو ||

 ندول هبسور و مدع هديا هف كج هریو ها هج زب رونب روک, وتر قوغوص
 یدکی زوا ز زونه هثسسالا رب رفت ید نوا یم « دام یدادزتسا ك ر

 توت کل هیلنا تبیصذ تىلا ةا نامهردنا رت لصن هليا ز وس یک ۳

 كنهزوک ذم داوم هلسلوا روس هدیشک نوپایه طخ ويد نو بذلوا داب هزار ۱

 ادارا هن سیا اتو رپ ی راد ھام ندنس هد ام یس هبلاطم وا ندایسورب

 یدیشلر ورارق هر زوا قهاوا فیلکتو
 ه یلعتلود یالکو اکا دراوت داو یسالیثسا كنب زوا هتسیآ هد رانوک ول
 یدیارلشا وا رل ا ناش رب

 هلیسیلیا رب هلا یدتفا هداز یدیج ینوک ی یش نوا كَسو لای دا ییا است ه
 تو دا سضاح هد نخانوق عقاو هد هناسز كب اشاپ نادونفیدنفا دشار باد نا نم هر ۱

 هدفدنلوا هل کم سلح دفع د ر هلک ید یسپمیا اسورپ هدا اح یرلفدلوا

 یودرا كنیعلبا ح و رشم لاونمرب هل رب ع و رش هم الك یدنفا دیشار ادعا

 م كنس هدام ایسو پو ینغچ هیماوا ملام ندر روح يک وه

 ییبدنلوا



 قهر 4ر ۹ هد ساخت 01 هد ی رار کک اتع a اشا ر ماقا

 زدشلوا دراو نولامه طخ

 هدنعا ۈف ۱ عع اد یدفا زل اتم ن وکو هکر دوب ن و امه ظخ تر وص

 خب اردتم ۶ دانفهثاکو دتلودو ناد رمه ركب هر هان واتس هوا نع ةنلواهزک اذم

 ههرل دا ذ راتدسدفا نالوا سلب لغاد ردولماو | قیقدرکف ةا ول رد هدام

 مةقیطو بمب مرا یآر مفا دنلودو ند ندنلود لاحرو اعتاب نادوقو

 ه هلجج ترس ءاش هزم عب ںل واہ دنا ةر رھ لنچ ت وی دذ زدالوا تّوکس

 هرلکنزا ایتورپ وهطسوت اناضاودسنارف ردوللپ ون هسا هنزوس قح ردنژال
 ددا وار راقخا فزط دق هب هیلعتلود ردزل تل اظ هقا دلا قر هلوا كي رتش :

 قیلعت هب ادرذو ه هظدالم رارکت هلفلوا كترا تو و یتنفاوا مظق نۇكوب
 شا لخاد یصوضحوت هکیذلاق زد واط ن ن لجو مقا یف یتحاغلوا

 یزشمو ر واو راشننا هتنلا هیس رولک مزال كا و د فر ادعاع ندزانلوا

  ه تشدا رد | ا ھی هکر یبیرظ نادنسفن مکر زهر ولوا عج ار هر هل جن

 تک م ک ر ھو نوسلوب تار هدناسهنج یکیا مدنا 4ا ا

 ردوب ركح هد مب هتسشا ن وتساوا لئان هشنزع ناهج یکيا ةسردیا افخاو |(
 a نه راتوسعد م د ۾ هرکتشص مزولک ن دسنعخ می کلا هاب سیا رولاربخ

 | نو2 زار رتو زض هر ویع قاضت الا هل ریع اد ی دفا و لتح امم هقشب هقشب

 نیما هیلبا قیفوترهظم 4 دلاحره یب هلجج یلاسعت هللا نیس هديا ضرع |
 راضح بولوا هللا هن اما سلحوب هدنسلح ماتخ نهبخوم نوب اتمه طخوب هنشآ
 ب جاوم یترضع عا ونا هتلودو نږد یر اشنا هنس هقشل:ن دن ران كنت ارضح |
 زره نوا یسم الا « دخاو درفو یساضخاو منکر د ردنابام یی هلوا ر
 ردشمل رب و نیک هفشب هفتم |

 هل اکم ؛ ءار هسلک مزال قلو زوط ی دل کم هاینیضلبا اب سوپ هرکصن دنو |
 یعد مال أ یئ اسلع هقشپ ند اشاپ نداوق ا ینا نشر دی

 هذافا هب یدزفا مالسالا مچ یکودنآ ندههز ال یسعل وب كن رب وا هقطان و ولتپ ارد 1

 دیااراشم یی دفا لکا ناب غي دلوا یسانم هعشپ ند ةداز یدرچب هدفدنلوا

 دن اعا اتو رپ نوا قلو ا ج ږد هفاقنا طو رسو شا روی رومأم هپ هللاکم | ۱

 ههو داوم زد وارپ یت هدسغاکرب داوم ضعب هرزوا قوا داری |

 هت شول و ناف و نینوشو نیمضل یب هیلعتاود هب یفس قراصم تان یخ ۲

: 

 م

۳۹ 
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 ید نوه وا ب تکرح هرز وا. زارف و ناه ر ۷ ال هسرولوا دن هب راح

 ردشلرو ماتخ هسلح قر هناوا دیک ات ن د رافرط زاضح :

 بلاغ هب هراس فونص هج اغ ولعم وریند هتوا «دنلودوب قارضح مالعایالعا
 شنا لر « در هحردن لر هلکضارقنا هبهیلاع هقن اطوب هتفرهتفر نکیا قئافو

 الع ی دنر وسیع سالم نرود فوم یرام دقم هنسنوا شب و یراقدلوا

 دن رطوت هدنو رط هلبلق تدم ار اش ضد . راکدل هریک هیهیک لم تام دیک دلوا

 هدنسلج ویشا یددلوا ش دا ویلک یک سه نر کیا

 هیلود طباو ر هدررصعوب هک و لاح . رولوا مولعم هلی را هڅح بیم ندیا ناب رچ
 هما تراهم ید لنلاجر هیلکهدصوصخ وب كردیا عسوت دیس وب تاو

 قاف ه دباب وبرلتا هلتتسن هپ هراس فونص ه د هسیا قوي یر هلءاک تامولعمو

 أ ندنرو دننک هلتهج یرلق دنلوب نسفوفو « درلنش وب رص ع یابلع قز هلوا

 قیاس لاونرپ ی راکدم دیا هفت مط صم تاذ نوسروط هلبوش قمل ا عفان یر
 ندتلود ن اکرا مارکر ودص لصالاقو  ردراشلوا روب هفازنعا یراودننک

 هتفر هتفر نکیا دودعم ندندادع م القا ناطباضرلنلوا سر هدلاح یراق دلوا
 عقوم هجدنبحو تارولعم هدسنحا مارکر ودص هلبس هبالتعا نارفط لر ازهاان

 كس رطزگلاهدنرلودنک بر هلک ضا رەنا هناوذ قح هربدل وط یر راع دق

 هدیدم تدم ازک | هسا رب دنفا رادزقذو نشر بولاق یاهو او ما یکسارپ

 :دلیراملوب ن داو ذ شلبا نافتو تراهم بسک هعفدلواو شلرغوب هدن تا شوا

 ورد هوا قا ر دیسک" مزال مک هنس هرصض الکو راب, عیطلاب هخرد هجرد

 رو دص نا رم نالوا دو دچم ند هلع تلود ناکرا 35 روما ماسهم

 هنیرللر دنلوب هدشلاحم هل: وب هنب ندنکیدلک هتلوا ارجا هرواشلا دعب هلا مارک

 هرکاذم اب هدننیب الکو صاوخ هسیا هبقیتلوپ داوم هلوغموب بواب روک موزا
 لاح مسز ال علوا تم مس ااا دل واهیلو و شر سن را

 هلفوج ندن اضارتسعا قح هلوا د راو ند هرکبصه دلاح ینیدلوا ندتطصءو
 هرو ربضلاب لر هرم هب توک صفر هاب لوک و لود یالکو

 تويم هاوا لباق اراب یکم ب نانلوا دعع

 ناکرا هد صوصخوب هلیسلوا سکعنم هبناجا ند اوا رکرارقز وضنههدامر
 ليتيدنفا مالسالا جش قیاس لاوتم رب ییبم هنیراق دلاق ریه هبنس تنطلس |

 هرکوب بونلق مب دسفتو ضرع قر هسنلا [ق«دبیلاع باب یس هدوسم هلیراطخا



erf ۱۲ دم 

 ها ص مو كجا نیعصل یفراصم ك هبلعتاود ول هح الوا یدلوا التبف هفراصع

 هسلاز واس هل وا نگو یوا در هب ه یلعتلود ن اک اکر الع نکن هد ری

 لا یرلفدلوا ترصنو زوف *دا-خاپ كمالسارک اتسع نان دودح هم
 قلوا قم كرولایسورب ول هرتلکناو قلاق هدن كب هبلع لود یرلنلوا مزال كن هدب دع

 وقسم بولوا لخاد هقافتاوب یخ د كنلقو ج وسا لرکو رلکنا لرک هلن

 هش در كع رقو كاا عنه ول هز لکنا یر وص ندنزاعوب هتنس كس اعود

 هبهلاکم لاح رهب داوم ضعب یلاثمارانوب یدو قلوا لفکتمو نماض ولایسورپ
 ا اد ارا هلوعم ون E هعلملود رووا دارا دن ولا بسور هدقدنلوا عورش

 هرچسیا ردیالیدعتو حرج یتسیضعب دوخابو رولوا دهعتم اهماع اب ولاسورپ
 هديا دود قاعا ناھ او العا هز هسردیآ ده یراتروص كح هرب ولا

 شماعی تناعر یسودنک هنطنارش كقاسفتا تقولوا هسر واوا هدنسهیعاد
 هدافای دفا نو یالاعم رولوا شکسود یبودنک ن دنساوع د بولوا

 نامهیعی یدقبج هجراخ ی دعس هتشیا یدیا شع هلیشالکا یک یکرک دام

 هدنروصوب ی دیشخلوا نط یکی ج هلو هطبار یک یکیدلرپ و زارق هنسب رب

 یدقع قافتا لسم طنارشوش هلبا تاودربرهاظ یرادتقاو توقر دقوب

 هلیرلقبا نیست ی د یزاریاس بوید رولوا یهش لزوک ندنوب هدقدلوا نکم

 قفاوم هنا كن هلعتلود هما لیدعتو ۳ نر و قعلوا دارا ةنسر ليا

 هسارلبا دررک او علف قافتا دفع هسدار ديا لوق ینافنا هرز وا طارش

 كناتسورب یی هنغح دنلوا لونفهطسوت ولهسنارف هسردااضتفاتقولوا تویلوا

 یر هتشررس ید كناسناساو هسنارف لد هلو رارق یس« دام قاتا
 هلتروصوب ق اننا ایسورپ هدکدلرورارق هلبا ارا قافتا هرز وا قمالراقبح ندلا
 نوسلیندیدّمای وسنوکن هرکص ردراکرد هبراح دادتما ةنب نکل یدنلوا نیست
 هلک شد ردولعلوا نیس كار هنابیماروب روپهنلواهدافا هر هلج ردهرکج اقهتشا

 ٭ هبراع #

 | دراو ریذاح ناناوا هتل الم هلتهج ینح هلوا شع ود یمودنک نادنساوعد

 ا . :

 دا هسک كب ردق وب بولوا روبحت هپ هب راحت نوچگا هعفادم ید هیلعتلود هلک |

 اكد هر یدع" یرراسو یدنفا هداز یدیجو یدنفا قفوت ندرودص كج دیا

 | اعقاو عام هن شعارتسا قاغا ولا سو رپ تبع تاظح الم راسو هسنارقو ابناسا

 ۱ سو هل طبض «دعاکرب را هدام نج هنلوا فیلکت ه ولابسورپ ه د رحا لوا

 سورس سو



 ِ هل رديا ناغا هب اوج ییا غوا ۰ دکل بالنطخ هفت فس هن و ره

 ۰ نادونق هش دا رد هلا عاعس ردوقو دراز هنلاوحا لود ونشا زکه سنا نیس غوط

 ردرلنا و : هدرا رفس رد وب ردلکد یکرزب یرافوقو "لرانوب تلود لاجر ۵ اشا
| 

 | لح كلج تویدردو نم هغبظو هدر ووا لاوس هبغرتش لانس ندز
 ارد علو هدرارمس ردقول یا زدنا هلا و هنآر کلن اف فیس

 ۱ یدیساوا شيدر دراشملوا فقاو هلو د لاوحا تون] وب هدرلشنا 4 وعم ون تک هد

 | ید رولوا باوجر چ ابن هل اجو تقو دا یاللکوت كازا شم یدنفا

N۱ نال وب هدیسلحر اش لبا  

 | قر هنلوا هداعا قت احس تاتا كصلک مزال قماوآ ت اوس ا رازکبت ندلاج ر

 هب یدازوا نور وا هدننیب سلح راضح هدننه هنزاوم یب ر یو عفن كفرطره
 یعب هلک غا لاقتناهنحم ی در هپ هنلعدلود كام رف د دص هدنم اشنا لاقو لیق

 نارد ی هلتشم رد,کد نکگ نک دز ټر رف مت تبار ولوا تار وص هطاصم

 هي هیلعتود هد هلام نیحو دپ فک هج هلي وش ندع رق ولوقسم هلشتلوا
 ارزو ایشاپ نادوبق | ی یاعت هنومب هک هل وش نهاوا زاوصن هل خو ر كا در

 هدحب زا هسسلیا ریش اب رخ لپا موجه هن هرب زج عرف هیم الناز انس
 یم هزب زج عرف ولون هدنر ولص یکداک مزال قعلوا هلا ص دفع هلنا ول وقام

 هدر بن نه چ هدا دن نک یز وزر ط تدع رف ةکماذام توبا لر ه هلو

 عرقو همر وکر ابخ یلک هبھج و رخ ا هنساکلا ودنک ندفرط هیلعتلود
 همالسا.دب تکی قوع كپند کل ۳ یدک حج - هلوا لباقف هنس هزب زج 0

 تولوق از ز ر ولؤا نلخزرم هوا « دن کما فدو یدر كعرق دیسک |

 يديا بم هنس هیعاد الینتا ی رق ینا ىس هب راح هلا هلءنلود تقوردقۈب

 هپ .عنلو د هلتقو هدب ولوایراناشست راما ج كنت ارا رابضح هج هاب و هداعو | ۱

 هدد كلو ردمزال ىماعوا ضي رغق ءرلن الوب ة دكا شا هسناردقم ةلئاصم زإ

 مل هقب هتشلوا داريا هراود تکه زکر هدنتر وص قایتفنا دفع هلبا ولایشورپ هداموب ۱

 رایتخا ېپ ایسورپ هلک جا هدافا یرلیض مب ن دازک رودبط وید را ررپ و باوخ هت |
 ییلکن یلسهدام عرق ورشا کلان هجریدعت یفیدلواریکر ارف هلیقافتا هلعجیتزوص |

 ةلبا ولوقم ةملعدلود الثم زدمزال قعاوا دار او و الع ېچ درا هدام ر اس زاملوا | ح

 یقیدلوا ف رط یف باس هک ۸ هنوط ید هسسنا یدکی ملص ان رد نوه

 | هی زاس نالها بود داغ تن بخوم الب ۳ هک نکل نوسلوا وکشم

۹۹ 

 ت



 هوم f 1: ایه

 رروووک هظح الم یر رب ولا هب راسح دادتما 4 ةیلءتلوذ 4لمیشح هب رکسع هطبار

 ضرف نهم د ن و لاسو رپ دعب امف ید هجریدقن یکیدلریو سأب باح هب ولایسو رپ
 ناز رايا اما كع اها راج یک هام کرا چا اھو رپ یره دل تلوداسودیا
 یخ هلوا دناع هب ودنک ن دقافنا یکېذلبا هبلاطم یب دقع هلبا هیلعتاود ولابسورپ
 هدنهبلع كن هلعتلود بو دا قاقنا هلبا :مراتعسذ هدلاخ تب دم هل وا زد هتعفنم

 وله سن ارف یکی دلو ا یلاخ ند ضرع و لابسو رپ رددلکد لاکشا یا یتعبهلوا
 هليا ز وطاریما ال اح هح ر کا یارف استمد اف ردنلکد نلاخ ندض رع ید

 كنس مع اعجا تشهلصا كنتلود هست ارف بم هتفیدلوا شعا ادي تب رهض

 كلام, هد هيس ردپا ماعلا نکیلکن ر کت هنگ قرلوا ج راخ ندنتغیبط

 هار دو ون هد هنس ند لنو د هلغلوا یرلمداو راتګ ردقوب هد هسورح

 ردهد رل هج رد قج هلوا دوسسح هدا هزر ا م لود یتراقلر ون ارق
 یراحی هد هسسغسا هانز لمالسنا لشها الدتسسح نیدفالستخا

 كمان زر وج ینلرازت یلاعن هللا ذابعع كت هتسیلعتلود نوا تناستص ن دللخ
 یی رشع كيزاتحو هتبنلوا هدرابلود هقتشپ اا م م ازیز لر کس
 كن هسنارف هتشا راردبا فارمعایرودنکح ی وب رد رهاظ یزراکاهنمزدتیا

 ی روذحو یدلوامولع» یرللاخ كنتتسب رز یه رانو ردو یش ید
 لر «درولوا دهطحالموارخ ف طیف هب ةيلطتوذ یدسناوا نایب ید

 باوح هی ول اتیسورپ :هدیقدنلوا باوا ند برا زا ضح رار کتب راک

 يولادسورپ هرو که هرو ذج نالوا راکرد هدنرو مه یک د لرو ناب
 هل هلو ارمض م هزوک هب هیلو د هب زاحم دادتما نکل روش زوک نوا هح رک | رایتخا

 هسناوامارتلا وا ءار ف جد هطنسوت هپ هلا ص م بو لوا قافتا رکاب هل اولایسو رپ
 راضح یرادر وص یزالوا هتسنلف كرش هبواایسو رپ ېچ د وا هسنارف دوخخا

 طیسوت یرخا هی هاصمذ دودو | قاتا هلبا اسو رپ هلفعلوا دارا ندنفرط |

 ول هنلکن اریز را لوبف کش هی واسو رپ یجتدول هسنارف هکندلاق نم هنلوا

 را هم انا + دنافازفرهسیا و هلکنا هیاول متین رف بولوا قفتم هلو
 دیاززاذک تاثخ اب لنخترپ راد هوانوپ:دف دلو! هدافا هراضح ولد ز زم هلواربهثی 0

 3ر

 تلاح كج هر ووك دا دتما هدافوب:یب دفا ماللسالا میش لکم هلزرب ورارقرب طاح [

 هلیق نا كن هج ب ووا دج الف ییفنو ر رضو هرک اذ هلق ارظا ردلکد |
 ندنیلج راتضح ید ردنزپامه بولطظن یتهاوا عطق تروص نالوا باوصتما |

 4 هرم
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 روللوأ هطاصم هب الاغ تقولوا هلیا ءاےنا نوسروبناسحا تسلاع هن رزوا

 هذه لالا كبد ی زالوا هسنلوا هلماعم یا توکس هنیرپ رهند رلنوب تالیدعم

 هدکدلبندرولک مزال كلرب و باوج رب هرلن وب لاحرهب رارد هدنبلط باوج راتوپ
 لود هد عاق هلربسح یکلام تیدعب بولوا شرب موهوم یساوعد كولا ایسا
 رد هفت اط راکه ل .>ربو رند هنو ا ید واه ارف قو یسان هطس وت هرزوا

 ید هعفد و ر واب مک یدنوا هدهاشمیمذنعوربخرپ هب هیلعتاود هدن امز یچنق

  4یتاحجر هطسوت هچت وقو هچکلم هچرکا كنولاسورپ ردراویس هلبحولرد
 | تيان هدنروص ینیدسلواو فیلکت قافنا دفع دوا نکل ردراکرد

 | > یتولت هد لاح تیادب ید كنار وی دیا را شا کج هدیاقافنا هلبا رمرا مه
 هظحالم یعةنمودنک اعاد اسو رپ ید لصالاق روب هلوا رهاظ ندنس هدافاوب

 رلکنا اک رد روهشم هلا قماسلوا یاودو تا هد زو س تولوا هل س

 "هب هلعتلود وربند دق لود ریلکنا یررکاهافتا یتیصم ور هل.اولایسو رپ

 || هلا اشو رپ نیفلوا فو رعم هلبا لوق تابتوریند هتواو رد هدنساوعد تفادص
 هدکدلبا نارذکی زز وس یدیا زا وا یس هظحالس نولت هکلب هساواقفتم

 رد رار هلدزب ید لکا هجرک | هدنت اق المیسعلیا اسورپ مدقم یدنفاسنر

 ردهزال نکا مک ید ءا زس ندو دملوا فشک هنیس ودنکز ونهنکآ

 مدلیا لاوس هي واهزلکنا ن, اشاپ ناد وق هدنشع یکیدریو ییاوج یدیشعد
 هژلباولایسو رپ یدلنا هدافاین اجر ندنف رطیسعلیا فی دلوایرافافنا هد هدابوب

 هل وب هلکعد ردرللکد قفتم هدصوصخ و نکلراو یراقافتا هدنت اذ لرماک نا

 یددص ولی هوا هنروذح هدښت روضقاسفتا كن هیلعتاود هلءاولابسو رپ ههاوا
 کج هدیا مادقا هب هطاصم یی رلصصح هلا هلعدلود ولاسورب هدفدنلف نابمرد

 تلا ندقافقاوب كنولابسو رپ نکلزم هوا هظحالمر وذح هسلوا مو رم |
 هن رول هل وا زس هن رو دنک هوجو وص هامات و ناو یا
 رتساییدادتما نان هب رام نوعا لیصح ییضرغ هدنروص یییدمهلوا العا هن
 هب راحت رلیدغتا لویق مدلبا توعد هپ هل اصمیرلنعد هلیبسح متافتا نی هتشاو
 ندلوق نالف هلبارکسه ردقوش ید مس ےک هدیا موعه ندلوق نالف ہاک لکم زال

 هد هکر ابم ۀنسوپ یدعوخ ردیا فیلکن ی هبراحت ك ر هد دیا موجه هلهجو وش
 مزال قلوا دنع هپراح ید هد هبت آ هنس نکل نوسنلوا هپ راح قاغنالاب اضرف
 مدعو هنیزخ تلقاما. رریولا هنتصم لناسورپ یدادتعا كن هبراحم هسرولک
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 شرع هنس هطاصم هک زکلا ید یش نکل یدینک ند رب هتسکبا هج رک | |
 لا هم کلا ردشیاسا لسیصح دارم ند هل اصم هدکدیدر ویدا طسوت |
 7 وا شما هل اغ هنب هجریدغت یز یرهسوعسم هدب ووا هلاصم |
 هلیا قدر ا کر هلرشد یکیا هلکلتدرولوا هدب اف هن ندنر وصول

 هنت وخ ند هنسوپ هل دب رفت هیراخ هليا و ارے هذه لالا ردلکد یکه ب راح :

 قرهلوا نیەت رک عر سو راظفاح هنس هلج یرویض دود حوپ هجتراو |
 هب راح هساواقرطرب یس هلن اف هک هل هح نوع رد هد کلر وک كرادتردقوب ۱

 یس هل ج كنار ادن نالب روک هنی رزوا هچن ردیا اضتقا قلوا لی واوعسم رکاب |
 هدنروصوب رلواق رەت ید زم هرکسع بوناوا قرص هتپ رز وا وقسم تقولوا :

 ابسورپ هدکد ار و یباوج رد اع دتسم ندقح بانج ترصنو زوف رده رکادخ |
 یراکدید قروب هدنآرپ اکیا لاوس یدنفا قبفوت وید ر دتلود یننق یرلکدید |
 یقرهوا كلام هنوفو رکسع ؛!ردیکب واوا ندن رلکسره هک ندنلصا ردایسو رز
 : هدنطسو كتلو د یکدا وب ید یکلعو رد لودر لب اقم هیهسع گو وقسم هذه لالا ۱

 هد دل راروک یرافالک نیک اوصمه لب توپ هود اوا عقاو |
 تج ام هن هکمریو دنس نکل رون روک جرم ندراراس هلج باف یطسوت كنایسورپ |
 غی دلوا تلاحرب ر دیا راعشا ینبعر ۳ E یساطعا دنس ۱

 بوغا طوب ضعولابسورپ هلبراغا داريا مارکرودص راس ها یدنفا قیفوت |
 هسردیا تاختا ب و اص م نفصم تعط م هديا قاغا دعه هلا هلعتلود ۱

 قافنالاب هلا هیلعتاود هسردیا اضتفایب هب راک او مردیا طسوت هر هلا صم ر

 زکلاب «دبوپلوا هدنس هیع اد قافتاولایسورپ هلکید مردیا هب راح هلبارلنمشد |
 وقسم كرک اریز ردن ابسج هطسوت مالا سةن یدیسلوا شعبا طرسوت ضره |
 یندیپولهل هدا او صوصخا رد راز رحم ندنا ید یسکبا هک رکو |
 ندول وعم یدعت نکا یراد فر طوق سم ولها وریندندتهرپ ار دیا نا تا 4
 هذکد لبا اطعا یدنفا سر ییاوج ردیبکش غا بلج هفرطیدنکه لبا قیرفت [

 هلیسمراو هرکفتو لمأت سکره بویم هریو رارف هئ شرب هدنرلنبب سلحمراضح |
 نالوا غال هرارطأخ رعرکب هداومر 3 هداموب اشاب ماقما هليا یدنقا مالسالاےش

 هدن رلکدشا نا طخ هات راض > وند روب هد اها هسلا هنره ناظحالم

 ندیا نارذک وربندسلح تءادب مدقا بودیازاغا هب اوج ید ےنفا هداز یدنج |

 راند هلبن اسحا ترصنو زوف قح بانج هب هیلعتلود یدلوا مولعم تا |

 ٭ هنرزوا %



  E ۱ 7 edهدف ا -

 : هیسدو ر وتو ه هرکسنع یراک دبد دکراتمر دناواز : وج هلهح ور هکر ات ن کا

Eةا لحن هدا لوق لغ هکر اد هله زالوا میم : یربغ نکو ۲ تو  

 نخ رذاح كن هک زاتخمارکر وده راشو یدنفا قیف و ول ندراضح لر ةهدردلکد

 ان ااو هتنارف ب ویلو ا هدد هدام هکر ات د دص دفع هلراغا عورشهن ات |

 فن ذلوا تلاظ ص یا دانلود ها لصف ی را هدافا كن راداود ات رو

 كس ان سا هتشا ق 2 دنا مالک لن هل ددض هل واد ردو هل رازه |

 بيلا هتل نع a تاتا واد E2 یس انا ۳ شورا هلب و یت ساوعد ید

 راسا هو "ددلوا یهاو> رخ ان هباهتلود ل دشا یت گد و و ی دخن وش

 داذتما نرخو ظشوت هسردپ اتضنقا هتاصدق لعا قاتا لبا هیلقداقد ود

 تۇلا طل ر ه دیر قاغتاوت کلک رش لوا زسا لااا ا ةرا ر واو

 لوف یتقافتا کت اینو رپ هبلعدا ود رکا ردولقلوا اطعا هزبند یا لود فرط |
 للا تلق نلارق ابن تو زر ناک_افرظ یرامصخ کن لود کد لاش هنر |

 زولوا شرا تشیع ناللا ةباةلود یلوقر كلا هننکعو توق ردق وب یکابسورپ |

 هش زریو تضحز هبلعتاودو نات او ضرع تاقدتفمزاردو ز ود« دنرانذاو
 4 و اه یودزا تقلا ها مدار ول هر نالوا شاک الت دہت ندفرط مود

 قديش درولبز و تاوج هظخاللان £ هق هلکعا نایب یغيادلۆا روما ەگ یک
 یاس تکان غوا خاشبا یفدداوتلاط ص لقتل ود نضر رغ نزدن اللافت و 1

 قاغنا یاغدتتاول اسقر و طشوت ضرع اب ات اس .ا هلا ةت ارق قز هلوا بلاط ا

 خب دض قو زار سا داناو بلا زا وق ی را ےک لکیر رک وک
 كنابناتسا هلا هتسلارقاد ردفا BE EE هرلن ون لاخر ینیف هر دە /

 دعع با اتورپ دوخا ووللر و" و ا ت اوج هولاسورپ توی لوق ىراس وت

 ندرلتزوضوب ولتلوا تافتلاراهظا هلبا دا ار
 غورتش هس ةلاکم هزوک 5 ۱ بولوا مظق هدناعو هتسرولوارابایسعق |
 هلل وت هع رکو لاج اسا هدق لوا تا ره۲ ند لا راضع وورد اا دا وفا 1

 طوفطم هد افزپ هدزابنخا یا هلدتسخ یک ااغ تندتهد نکلشلوا تللاس ةناوخدرب 1

 ندرب هیات تم البا وکم دن روم ی داوا طتومولعنارفابا لگد
 راست شوی له اقا دن خو ری و سر ی اک
 ادق 2 ك انار دارد زاف دووج يدا ساز هرات لاوس سل
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 8 اب قایواو داك ال ناسا 3 راد هصوصخ و ورک ندکم مند ۲
 سل را ضج هدف دنلوا هفتو هدافا ید ان ال هغشب ندخب دیلوا تم ءارف
 تیبلاف رد هل اصم لاحرهب یس همتا ن هپ راح هرکص ندرکعتو لمأت رادفمر
 ردود ناش هظفاح یدوصعم كب هلبج هلدلوا هد هبهلا تردق دبتب ولخعو

 یعدت به یی هطاصم وشا یی هنخبدلوا هر زوا هب را هنلعالود هذه لاخلا

 راسو هنهرکسص كعد مل هلوا هل اصم 4 نمرانعشد نکیفوب تا اجر قچ هلوا
 نالوا مزال هزب هدل اح یکیدسر دکر کی لوا لیکو ر وتف بج وم رغ کرادت

 یضاح هلرتقو کت هب رس ماهمر اسو رک اسع ب واوا مادقا هپ 4رفس تاکرادن
 ا وک كد ړو دص ندیرلیضعب كمارکر ودص یرامالکر ماه اوتریغ همه
 داره ىزا نعم ردیلکد ناش فام قلوا بلاط 4 هيل امم دو دوخ هلمتلود

 نینکو دبا شم اباشالک | یییدلوا ھن سلح ض رخ قر ہوا هفت ی راک دنیا

 بت ويلوا بلاط هر هطارصم هیلعتلود همدم كلک مزال یاضپا ك هدام رازکت

 دغاکر هنویابه يودرا مت یی ادا ردق وب يدنا ین اضا

 یکیدیا لوا 4 نیضیدلوا ه جتنا لوهح هب را هدنلوعطم بو ردنوک

 ضع هدک لک ی اوج در نصوص مینهسو هب هخاصم هلعلوا رهالب

 هلعتلو د بو ردن وک هی لاڪ پاب ی یاجرت ساي هج فو یدیشعا هداواوبد مردیا

 زسا هل اصمیهراواهچ رکاب هسجخویرتسا هلام یفدربهلیسیکیا كن رانمشو
 ران لوا بلاط هی هلا صم هکب دچا هیلعتلود یرفس هدکد لیا د اربا لاوس

 | یییرپكرلشد .یدلواروبج هپ هلباسقم یجد هبلعتاود + لکا دهع ضقت
 هیړارولوا بلاط همص یرودنک هدپ ولوا مدان هټکیدتیا ندرب یسیکیا دوخابو
 ید ی هطنایصم قن ال هناش یک ییدعاباتسحا ند هب رام هیلعتاود

 هدن رپ رقن یکیدلبا یدقن موف رم ییلیا ید ی دبل ربو یب اوچ ادر |
 كنلارف ید یسمچلیا ات اسا دشا ن اسب یس هدام یم هلام هچک رکاب |
 دیدجت نوجما هماع شی سا زکلا هلی ملوا ضرغیو فرط یب هلت ھچ وج |
 هرلتلود نالوا هر زوا هب زا نک ه دیار ودهم ل ذب « دص وصخ هلام |
 كن هہلعنلود رک | مداوا رومأم هک هدامآ هپ هیاعتلود ېب هیضق وب ید ن, یدزا 1

 یل ارق اناببا هسر واوا ی افا هلو بو یطسوتو هسپاراو ی دافعا هلود ان اسا |
 هلا صم لزوکرپ این انو هکر ابتمادتبا یلاعت هنع هلیاراهظا یطسوت یحد |
 ي اوج بودی هلهحالم ا اومب ارو ږدی مابقا 6 ۱

 رکبو #



 ۱ اا اا یاکاخ ندا تاغ طه ناذیاما یتسهاوا دفع

 ردح اتش ھ هرواتشمر هدننلا ریسج رد اوم وشآ هنسالاب كىلت نالو مدعنو

 یرامارعرپ ره یرلتاود اراصن مولعم یرللاح مر الاجر ماوعو الع مزب نکل
 هن راقانوق رکعب> ندنروشم باب هسیا رایکهزب نلوا عياش ر ردا تروشم هسیاهت

 زار وب هديا ا شفا هنیرلفرط یرلمرحو هنب انشاو هنیرلعابنا ودنک نی دمراو
 هرک اذا هلا شا نادوبق نی راب یدسنفا سر مر دباب وب ردشپا لص
 ردع واطم كل ړو نیم هتر وشم بابرا هرواشلادعب هدصاخ ساح ینوکهبنشصب
 ول وغسم تبلا ردا سکع هرایعلیا هد هسطاع هدقداوا تروشهدن وار ز

 هرکرب یدنفا سر هلغلرویب دیشک نوپ امه طخ وید رار ولوا علطم ول هسکو |
 صا نصف سخت ق رط هسلارف هدکدلبا هداوا یی گم ودیک هیاشاب نادوش ید

 ها لو یر ET ید و كناشاب ؛نادوش

 رولبرپ و رارف هلا ارا قافتا دیر وشم سلح هل کمالوا ندداوم رونلوا عطق
 ماقما هد اغا وق مالسالا میش یت د,ننصب یعنوا کن الوالایداج نیکعد
 الاحویدنفاقیفوت ۱ ماو ا ندها رکر ودصو راشاپ نادوبقو

 یزکسعیضاف لوط انا الاعو یدینفا شپ ورد یرکشسعبضاق لبا مور

 هداز یدیچو یدنفا نیما هداز ید والو ندنژ ول هیاپ یوطاناو یددها رشاع

 لیبل هال یبقوو یدنفا سشرویدنفارادفدو كادختکو یدنفا نط صم
 ىلج ییج هس | یوطاناو ایا ملس باع یییما هناتسرو یدنفا قطصم

 لدې هلییسسح یس هبدوجو تلعو اغا فسوب یرطان هناص رضو یدنفا دم
 ردص ی وکم نالوا شاک هت داع تسرد ندوب امه یودزا انفو «دننعضاوه
 هن ارو قرهلوادقعتروشم ساخ هدلاح یرلقداوا ضاح یدنفا میهاریایلاع

 قافلا هلیا هبلعدلود قسد ایسورپ و روپ دا طسو ضرع هپ هلا صم اناساو
 یدادشا كيرحو اع وٿ هسردبا ناجا یلص تل صم تورط هدب ودیا

 هز وک هب هیلعنلود ر وینسا دن هرز وا لا تک زب ت هد ه راجم هسر واک مزال

 هطسوت يها ندنخج 4وا حاتحم هطسوتم لاحرهب هس یار دقو وا رخ هلام

 ران وپ الوا هلک عا اض فا نموا ر ایتخا ندیدم همدان انه یسپخنق ندرلنوب

 یننق ولرخ هپ هلمود قر هوا هغ حالم یراض رخ كني ر رهو یرللاح

 هدنع اوف مالسال ۱ حس

 دقعتر وشم سلح

 لر هبلبوس ین الکه شیرطاخ یکره هرزوا قوا میجرت هبا ت روبط
 ردقج هنلوا عورش هنب اما یارجا هروک هرارف كج هلبرب و هداج وپ



 هوم هک ot) ایه

 هب هطاصم دقع هل بطرش كلا نیضل یزمهبرفس فراصم ارظن هنغب دلوا
 وقسم بواوا هلباوا هم کلان هل اصم هدتر وصوب و یبسایا طسوت ك هسفارف
 ندوعسم نه دوصعم لصا مر هکن وح a د هسا ر ولک مزال قلوارعسم یرفس

 كی رقم هیرفس فراصم وربن د هنس نک قد هلوا یصوصخ ماقتا ذخا

 هکدع لقرب ندزب هسیا ول هبسو ر بویم هوا زیوجت هل اصم هرزوا قاق
 وقسم هاتفا لاح هر ره ندشدلوا راکرد یخ ها ردلص هاوطد قفورب

 ردشعلوت ج ردنم « دن وامه طوطخ ضصعب یمل رتسوک تناتم هدنرفس

 سو رپ اکو هتفرط اینابساو هسنارف هاکراسنه ذ هدنصوصخ طوب لصا_ا
 فرط ره بویلغارب یم قان كفرط ر هد لاح یکی دلیا لیم هسنفرط هرلکناو
 ی رظ نفره بوبلاق تقو كج هدناددرت قترا هد هسد رولت الاوق هن |یکح

 هیندا صوصخو و هند دلوا ند هم ال كلر و رارفرپ هسا قح هوا جر

 نوا یار و زارق هلی دفع تروشم ساجرب یم د نفیدلوب ند دیس داوم
 لیا ی دفا مالسالا حش هرکرب ه دما لوا هد هنبا شا وار داص هینس دارا

 ینارواهفاک نالوا راد هص وصخ وب یدنفایسر نیکسلک زال تمصم ترک اذم
 قاروا لردبا ناتیمزد ییصم بوزاو هب یعالسالا ج باب هلیا ناختت ا
  ارف هرکص ندکد لبا ناب رج تاثح ابم لبخ هدنرلتنپ بونلوا تڈ ارق هموق رم

 یزالاح تك نیر ره بوبلوا لاس ندرذا دع ید ینېکیا كنیرافرط اسور و
 دنیا یسغنق نالوا هظحالم نوها هدلاع ییبدلواند داور رون وکه حالم
 یأر هلغلواندهمظهمروما نکل ردیااضتقا یسلوا رابتخا قرهیلقاب هنب روذح

 یکیدلیا قوت هپ هصاخ تر وشمر هینس * دارا بجومرب بویه هنلوا عطف هلیادحاو
 هلرتهج یر ز هسلک مارکر ودص هب هروک ذم تروشم قج ا ردهابسشا یہ
 یی زاستنا كته صم نالوا بجاو یز ادهام ندنفپ دلوا دیقم ی هدنافرب

 هد ما شباو ل افو لیقوید یدئوا ملک ندرودصر هست ر واوا بج وم
 ید لرودص هر وک هاف ام وب روئلوا ج ف هاهو نضن رەت هرکص هزانلوا

 نیع درب نوجا هدام مک هنس هج هدسلح تبان طف ردیااضتفا یراعلوت
 ید نواه طخرب نوجا ی دیک ان كن هدام ملکه دنس هرا شلحمزرب ربو
 هدانو نان یعیدلوا سلبا هداما یدنفا مالسالاّحشویدر واوا العا هتساک

 ٹروشم سلح هرکص ندقدناوا هرک اذم هح ص وصخ هلیااشاپ نادونق ید هرکرب

 ٩ دنع دن

 ۱ هاهم روصح هلب وب کد هر دنب ه دلاح یییدلوا شما زو اج ی هک
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 دید هکناو تلچ زا ارکت هنفرط یی ول ةبنیور هد سا هرز وا تدورت ردقنره

 صالتخا یتس هراس ل ایج ضععب كنکل اسم هلو ین روش هیفمادو قاقنا |
 هل ید ول هبسور ولثم یھب بلوا دنم و زرا نداد نورد اعاد هنن راصوصخ

 یی هخیدلوا هدن سو زرا لیصح ادد یتسیع دق قوفنو ےک هد روهمج

 یرروهج هل لر دبا هلواغمو قافو نسخه دنرانی نوا قلوا لان هنما نع یسکیا |

 ردعوقول | لج نما ئږلغا اڌف

 هبیدنفا سر یری رقت و شا قولوا مسر ریغ نمو هناغر# یس لیا هس.دارق
 ی۶” ر رر رفت هے ہطقرپ هب یلاع باب تشب ندکدشا لاسرا هلسهطساو یناججرت

 بل تاذ حالصا هلبا یلود هک هیلعئلود هدنسادؤم صال بوی و یخد
 صوصخ هرزوا هجو قبال هتتکوشوناش قم ا بول وابلاطودنک هنصوصخ
 تندعام الا ندرابتعا "هلاوح توان روا تیک را اویا یشن درو م ره

 هرزوا قلوا ندم هح رف یینکم دفع یا ترد چ وا یرلیعادوب ویدزمزبسوک*
 هلهحو یچبدلوا نام تنی دبا دور و هنرابعاد هعفدوب مدیشمزا هود

 لود هسسارف نډ هرامارب هن وکی رر و دوجو هلایحا حالو مو داها

 هجا هتسدارف قم هر لاحرد ربا ت ترسمو ج رد بییکه ترم لاک

 ماهه او یش هداب ز ندنکلوا هدییغرت یلص یروطارمعا هلملاسرا مدآ صوصخم

 بلط ندهبلهتلود فرط هی دید ندنعپدلوا شا ها صم ee و

 ههل اضم هلهحف نحهلوا نراقم دفاصناو تینافح هدلاج ینہ داوا لاج یعوقو |

 هکد یاش هدنروص ینبدنلوا تاقوا میيضق هدوهیب پولوا یار هجفدوب هک لومأم
 طسب هروطارعا یب مّباص تاطظخالم وللوب ردنار وه هبقزیمریغ تب وعصر |
 هلا اشفا بولوا ر ومأم نینفرط ییلود هسنارف موق رم نیسلیا هکشیا نابیو |
 | هب هیلعتلود ندن را بعاد فرط هدپکدلبا دو ٍر و ناوج كلر وطاریعا ارق |
 . ردشلیا ناب وید رونلوا ضرع |

 تدناحم ندراهلنا ییلبم یلص نوعا مط فاع یت اشردعنره تقولوا هیلءتلود
 ینو و زرا یلص هدلاچ تفیقج هلیسلوا هیلاک یس هبلاب ةقباضم هد هسیدراپا |

 | دنصوصخ طس وترانهذ هرز وا یادافاوب كیسلبا بياف ندنکییلبا

 الئسا یی هقنلب چ وا نددنفرط هيمو ولاد دما بو دپا لی هنفرط هسنارف

 هبد اهم هکلبو در یرانآ ندنغپ ٍدلاق ء دنلا ید نیت وخو شاب هعشب ندک دتا ۱

 ندضرطودنک دهه ضقنو ون هب هسلعتلود ید یفرط راوشمطو تانیاو
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 ندبیغرت هنصوصح یدیفع كن هدب ۇمب وفة اص مدقا تعاسرب ي هیلعود
 ومرس وادعو صولخ هدص وصح ول كتتلود هسفارق تویلوا للاخ نارب

 كارز و نالوا دوح وه «دنتقو ره هد هحو رحم كلام هسازولوا ضرام فما
 قادم سا ام رردف كم شب نواو یرلکز واصم ند زویشد و یلام كل دیک

 ودنک درج نک رد فا نهر دندی كن هیلعتلودو ااش لیلد هنرغو تن
 هد واوا یداشهرفس هلت! ولا كرنا كبك هددت حنو رت یبرا نیا

 کلا هسزدبا ر وهل مظع راسخ تفرط هیلعنلود هلبا تہبلاغ مدع هدنم چت
 رات نح امو تشکم ید ناک اک لود هسنارف بولوا رر ضم هسااعناود

 یاتضتقم كار > مارک "للاومو ماظع لاجر ضعب و رول اّق تاودر

 یرلفدلوا « دندیف قغادلا ی هنلعكلود رابره ازاصن لود عیجب هرز وا یرلنساق
 شرا نما دلا ی بنس تاطلس یسخنف ندهروک ذم لود هم ید هنیئاوا ضرف
 مالک كتلودوا هظح اللا دعب هرب ی رع لاک هيتس تطاس هسیازعر ولا هحفوج

 وسلا ی ىغلتسۈد ه.ماعدلود زدیاوص ما كعار اتعا هچ هداب ز هنناداریاو 4

 كعا لس ولو لوت لود نالوا كح هداو شا طسوت فیلکست نوعا راه ظا

 تويم هدیا حارتما هل اض وخ طسوت هدن رابنب یسضعب ند هرو رم لودو

 هت راعتش اود ید لوق کر هماعلود دراز ولدك ندفع وت دو دوخ
 ییتدناوا داربا هدنر وسه شلحم نادنف رط اشاب ,نادوش یصوصح قالاق ل

 یسهظحالموب كن اشاپنادونق ردشلوایومحم كنيرلیعا دهرزوا قتلوا مج
 هدير وصول نوک یف اوم ناادنح نت ضم كن هلو دو هب دکدام ریبادت

 لودزتکا ید یراتلود ج وساو د دنالردنو ایس ورو هرلکناو ان اتساو هنسنارق
 زولوا شقا هتاناصم دقع طط ءوت الب هک هیلعتلود نکنارولوا طسوتماپور وا
 هدف لغكتتلا متم طسوت ا تلا فو تعا هطس وت یعاس هبلعتلود هک اذه عم

 لفك طسوتم هدنرب دفن یعوقو کت کرج راغ هط ورش هناصلادعب نيغ وا

 ید كن الف و ناالف ردلکد مشیا م 1 کلات وب درنگ دنلوا تعجن رع ۵ هرلتلود نالوا

 باح ا نده خادم بودنآ بر یو هت روا هل زکیدک ود ردشنا

 تنا وغشم گر هتل ود رواوا ناکمالا عدع یسا ارجاو لطعم یصوصخ لفکت

 هله> و رب نش راق هتي ر اشیا كن روهج هل هدانا وب نکروشنپ هبودنک ی سهل او
 تا مدعو لفع تلق نالوا زوک رع هدنرانعیط كتله هل مو ولا هنتیفصم

 هدرهاظ هلیاول هیسوز الاح یلارف ایسورپ ردمولعمه دیلعتاو د اصوصخو هب هلج |

 4 ردتره $
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 یسسا دنس هل و كنلارف ایسورپو ردو وپ ید داوا عقاو هدناود رب و ه دتفو وب ||

 ا هیلعدلود رظالا عطف عه ندنغد دلوا ج اح ها ینیدلوا یس هب هسسدو لد

 نابلوا ىلثم اب هلبا ةه ندن رل ةر ط ىسالكو نالوا ثس ارفو تربصد بحاسص
 هلی رپ و رارق هنساطعا كنیدنس دههدرب هأر ون مولمما یدودحو ارحالا رمسعتم

 لارق هک اذه عمرولیب هديا لومأم هلبس هنو هاز وپ هل لار ایسورپ ینکح هلب
 لاعا هرز وا یار یتوق كن هنس تنطاس 4رب لافعا یهیلعتلود هبلازا تم

 ناول یتسیرب كی رادو ندا تعبس تولوا ندماهم مها هدانناون كمردتبا

 یهیلعتلود قرهلاف یرامعند دنس طداور ودنک نکیشع رونک هدوحو زونهنیکد

 هنشذا كن هیلعتاود هب یرعوط ندیغوط هرکصذ دکدلبا طب ر هللا موق ر دزس

 ندنوب هلو دربریتعمو تس سس هک افح ردیمراو یل اشحا كیا تکرح عفان |
 ید ندنفرط هبلعتلود هوب ندنوب یدبع وب ینیدلوا فیلکت ماخرب هلن ون مدقا

 قحا ردینبم هد رص قحو هدب دس لع یسلنلسا دنس قردل وا للاب هلباقم
 احا كمربو یولطم دنس ندنعیدل وا صواخو قدص ه دیدن كول ابصورپ

 یدازیا نسبتا اس ورپ ویدزر ولاق رکنا د دنادیمز هلاصلا دعب و ردقوب

 نوسلوا اب ولغم نوساوا ابلاغ ولهیسور و وله ارز ردیهاو رذهو لابخ صح
 لام فلت ید یسیکیآ ندنبسررغس هد اجره هدنرلکدسا ملص هلبا هیلعتلود

 || ثاریا نامزرفاو هول ایسورپ ارظن هی رلقج هل وا هرزوار اسخ هليا سومو
 مولا یلارق ایسسو رپ هقشپ ندنفب داوا رادیدب یرافح هیلوا هدنرادستقا للخح

 داتا هلیسودنک هلرکو هدن رار وهج هاو هدن الردن رکو قفتم هلیا ول هژلکنا

 بلفتمو که« دن را کلم كنشضءب ندنژر اد کح ای نام ا نالوا هر زوا

 هلناوهس ین ریرضم كن ول هیسو رو وله هلبا نیعم هجن وب نیخلوا هدنس هی اثم
 هج هداسقاتقنانالوا دوفعم هدننسب روطاربعا 4تاود هسدارفو رولس هدا عهد

 یعوعه هشرزوا یارق ایسسو رپ لر وطارعا هلخاوا یو اح یفادن طو ریس

 رک ادام ندنفیدتاواروتح هبارحا ق افتا طو رش یلارق هسنارف هدنر دقن

 یرلابا تعفنم لیصح اد دحو تکلم میسوت كنل ارق ایسو رپ ؛لرکو لروطاربیا

 یطسوت كننلود هسارفرهریولا هنشيا هي وسلا یی كنتلود هسن ارف یصوصخ
 كنتلود هسنارفو ییج هلوا حوت هنطسوت كن هراس لود ندنفرط هیلعتلود

 با لابفاو نم كټ ه-یلمتاود وربند هوا بويا وا یتعفنمولردرپ هليا هیسور و هی
 یتلود هسنارف كلذ یلعءانب_ ردلکد ناب ج اتح ینبدلوادنءو زرا هننکوشورُف



 ندنفرط ES ن روا مننیعیصنو یأروقحال یربخوره هیلازاسم
 ۱ هسوسو عفد هلو! هاذ هتقوخ روت لوا تردانم هپ هب رام باب دس هلقغلا ىلع

 | دنرعشم یکی ها ا اتمم دیدن هل بطس وت ودنک ی لطم هیاغتود نوا |
 | یرلتاود ابتاساو هسنارف هدنروص یکیدل ربو روک ذم دنس رد هدایلط

 | بولاق هدنص هباثم یربس هلن-هح ینج هلوا شم اماوا لوق یراطسوت |
 | ید هسلرتسوک تیغر هنیراطسوت ندهیلعناود فرط ارظن هلاحو تقو ارخوم |

 | شی لستو طب ر هبولایسو رپ یتسودنک هلی روکذ جدنس هیلتلود هکمآدام |
 | هل رافلهاوخربخو ترمغ لاک هدنعح هیلهتلود كني رلتلود انناساو هسنارفرواوا |
 ردراکرد ینج هبمه وا هدن اکمادح یرلتعفاوم هشیغر كب هلمالود تقولوا هلس ۱

 | دد هب یدازوا نوزوا ی هب راح نکیا هدن د روک م دنسس ول ایسورپ هکیدلاق |
 | هب هلاکم سلحم د قع هدنرب دقت یراترغر و لیم لاک هحل ص تنه زا لودو |
 | شن هن سف لنت هل اکم سلحم هاد حا رلتب وعص یالارب هسیار ولواروبح |
 | ادد هبهمان دهع داوم ید هدستفو یی هلوا ریکرارف هلاصمراکم اجاو |
 | یلفکتو طس وتو ما_خهاو یبس هنس الا همه تارت كج هديا باخت ا هعزانم |

 | ندنفحهلوا هدنفافعسا قعسراق ه اع زانم كج هدیا روهظ هدست هلدسح

 | ولدبسور كردیا ذ اما هلیسو هنج ورت كني راشب | یدنک هتبیخد قاقحهساوپ |
 | لئان هنماررم هلبا ضاسغا ندنرا شکر ح فل اخ هبهدوقعه طو رش كنول ەتو |
 | مکع لک هیلعتلود تقولواو رد راکشا یکج هدیا ادف ییهبلعتاود هرکصندقدلوا |

 یمهفاسم دهر هپ هیلعتلود كلام كنتلود ایسورپ هسردیا ماربا وید هلیا ارجا یلافک

 | لنسا:اعرو یدش دما كني راکو سان «وجولا نم اهجو هعشب ندخیدلوا
 | فوخ ندنلاعفنا كن هیلمتلود هد هنو ردیا ارجا یتلفکست هن نیفمالوا یبدوجوم

 هدلود ده اوفو ع وعسم ایم دلم می راوت یلط دنس هن وکوب رولوا هرز وا

 | نیاز یا فر تیز عن وتا نالوا هززوآ هراس و بچ رک رفقا

 | یرلکدلبارارقو لوق هرزوا كماقیا هب ر احم كرت هعفدلوا مضنم یساضر و
 قرهوا «دنساوعد ثرعو قلتسود هدنفح الو درب رخا لوھ اما ردراو

 | هسیا یسودنک بودیا بیر هپ هپ ر ام یلودرپ لوا هيس هن ام تقادص راه طا
 | یکیدسلبا لادتعشا نکیا رروط ه دنس هب اثم یجرمس هرژ وا تحاساو هلاضم
 | اصمم یدسنکر دیا تلا هاف انم یدنکر وذح الو ف رصماالب یی هب راحت

 | كجا فبلکت هتلودرب وا یی دا دتها كن هبراسحم كد هتفو نالوا بسانم هنس هیکلم
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 هسلا 4 ره نالوا es رکاذملا ابا ا ناکرار کت تک

 | یودرایس هطبضم هلاکم ندیا نارذک هدموف ره سلح هرزواقلروبارج
 باکر باتکلا سر ند فرط یدسفا یرخ ناتا وب باتکلا نیر

 ید تست رایت فرط تیفکلاجاول ااسرا هبیدندا دشار نالوا نویاب#

 ردشملف صضتو ضرع «وبامه ناکر
 تار كن هشس تش طاس ناکرا نانل و هدنداعسرد هني يطوف نیطصم هدنروصوا

 | رارق هنهجرت كف رطرب زونه هد هسیا هد اب زاهدلیم هنفرط ایسورپ ةچرک بولاق
 یصوصخ قافنا هدهاعم دقع هنسجلیا اسو رپ رر هجورپ ندنکیدمهل ریو |

 یرب رفت

 رولوا جاشح هنیر و رم تقو هدب ودیا فق وت هخمزاب هنلارق هدقدنلوا فیلکیت |
 | ۸تا رفاهی زوصوت ردا رس تحابوا یار ها اوب دافم

 | «دسوترعا د ندف طب یبم هنس هفح المرونب روکو لری اهدیک ارتش ك نابنابسا
 هدلاح یکیدلشود هندیف فبات یب را كن ابنا نا هلیاهسنارف هرزوا قلوا رشم
 رخاوا ندنکیدسایارخأات برکت هطصم هل فلوا جارمان یدنفا دشار سر
 كنيرب رقت هسصطقرب یکیدلیا ع دقت هی ی اع باب كنسپجما ایسورپ هدرخالا عی ر

 تدیا اضتفا كنيت ەولعم نیتدام نی دلوا شلیا دارباوضرع هدننومصم 7 و

 ح تبحر مد نالی سوک ندهیلعتاود فرط ام شنیدافلا ىف باوا ۱

 | نماد ارخومراد هی هیلتلود كنتاود ایسورپ قروصیحارتو ر خات ھل اطب و |
 | هعسب ندنغج هل وا عنامو لئ اح هنراهظا تن امدیخ ینیدلوا ماعها نابعرد

 ۱ تالاح كج هدا تشن نیز نییلوبقمهم ادارا نالوا دوخا ندتاطبوپ ۱

 | لیصح ید یدنفا سرو هلک ناو ضرع ینکج هديا لیل ن هن سمان
 لوا بم هنکیدلک مزال قغلوا لسيما یس هرک اذم كيفك هلکایا تبفاعو رب

 | هيف دنلوا ل اوس ندنرلیچلیا هسنارفو ج وسا هیفخر وک د+صوصخ هد نها |

 | هیوبوق هبا ېا هدکب نکل نوسغارپ ندلا یي ولایسو رپ هیلعتلود یسبلبا ج وسا |
 | جال بوبلوا اجر ید یسنجلیا هسنارفو شمر و باوجرپ هدنلأم نوا |

 ردشمردنوکه الرب هپ یدنفا سیر ق روا هنامر ګو یرطاخ
 كتبا ےےنارذ | هیلمتاود هل راتلو د وقسمو هک نالوا یرلبیقر لیسهغلاب كدتاود ایسو رپ هک هلب وش |

 9۹ یسکال ااا لبنان یو مو رف مون لاو د اتسورپ هبرابمحم نالوا !عقاو هدي |

 یسویدادتما هللا ءاشامیلا ك هب اتو هلییسح قلوا هنسح *هلبسورپ هنضارغاو

 لاره هيلع ءاب ردپسم ېودلوا یدین هک اصم ۱ لجلاراشم لارق |



 TTR E1 هصر لهو ذا ابو فا مع هکلد و

 رووا قاسفتالکش ه هبا مدآ هلو ردشفلوا ند هېر وتو ردو یلاحو راهش
 هدنژ ؤو ردن کد رد هک تا ارق اسو ر الاح یدشهلوا لر هلکعد ۱

 زهاظ ةا شوط ی روط تنش هحوعرکارد)لوهح رد قوب ردبمراو یابن |
 | بویغلوا عالم رز وذحوب ردنا اضتفاقمام هلوا لصاح همان تینما هکردول
 | لوادر یررخا تولب روز وش هتسنکداو واقعا ةن وت هل ةو ا رار ول هریلکنا |

 یکیدغف زدولهلوا ۳ نالوا لولم ندولهسنارف

 | داعى رلکدنبا دهغو یس هتشن ةتشنا كن :راساج هتک لارق هسنارف هروکه لاوخا

 كي ةا رمل وا حه 2241 وا یشود بق نص چد ا وقس مآ هل راخت

 نوک انوک نوا یا٤ وب حفرقم كنول هملکننا نالوا یناح مصخ هد ةغاصمو ۱

 هقنلاکنو ناملاطم یخ ےہ عی ےل ےک وح هلعارتخحا سادو لیح |

 | یخ دبا تاقوارمضح ةنسمالک هدوخو لرلشباو كيرحتو ارغا ی وله و وسم |
 | هروذگقح هلو ا لضاح هدنر وص یدلربو در تاوح هب ولاتسو رپ ملک ردرهاط |

 | بوآدیا لاعفنا هی ة ب طملود نادتنددنلوا تاعام هما رخ لا رف السور اضرفا
 ثداوح نعت ن امدخو قلتسود یکیدلما یکاوا هدلاح کید ار ابنخ | ینلفرطیب ۱

 نک مهید لرکق ءالوا تلاحرب بحوم قسأت هدن وب كح هديا د فک ندکمرو
 رد هدام یخ هنلوار ارکف هلندا ردا قاغا هرمجلع هلع رای د ویل اق ف رط

 | دو دح هللا یسنضارا ودنگهلذلوا یس هقال_ه هدتکلع هل ملا را شن لارق
 اَ جناح دح یلانا الو دو یراق دقارب هدندب ی روهج هل مویلا هدننابم هبلعتلود ,

 | هن راق دلو لطاه نرده هن لة هدادمو نوب ز هدنرادب لراتوب لهل ىد هسلآ

 | لاخذ! ی روناسط هنیراتکلم نادغب و قاجون و هت  وشراق نیئوحو رد ءاثب

 رارگبیروذح كنسلک هنوبامهیودرا كنسبسلنا بسورب هدمها لوا رول هدیا
 یلنفحو یژواضتررح هحورب هح راز هلا ول لکا هدعب و ناب هتسو دن گخ

 هلو ا جات هو هسربذ ع ه زا هلارقرلب وس 4 مل عب ةسنلوا توعد ةقافا

 ول ءزلکناو امورپ بولطلا عنك هسرذپا لوق رولوا شقالرو سای باوج |
 لزوک ندوب رولو ل خاد ید ج وساو كنلف ةلاال هدلاحی رلکدلباقاغنا هلمزب |
 یس هدام قافلا یس هرم كی ارابتخا كاران وب ه ول هسنارفو رونلوا نظرم هلو ایش |
 تافلاطم حنا نول نرو یاوحرتسا قعفانم لنکلم یهنک تاودره هلهلوا |

 ید «دندافسردو یاو ن ددل د هرطاخ ناب درحقردبلوا یعطقیأر هحورمشم



 بوم * ۱ و دم

 اد 2 و ERE اا ا اها

 كب هت اسمو لاسها نالوا عفاو هدعضو و لفن هن رن رک نالوا نیعم ییالعا

 دانا یسوبق اشاپ یس «راد مرح هارا هراد نالققاب یسادرف ردشلروک یاب ز
 رادرس فرط هدانا ید لوا لاعتشا هنساشد و اتیاددح لز ا قردللوا

 ردشلک ب اوج نالوا راظتنا نیم ۸
 لالخ هلو ا ر ست هنوبامه یو درا یس هد ام ایسورپ باس لاونعرب هک هلیوش
 ین اکرا نون ابه یودرا هدسلح نا اوا دفع هدنساتشم ې ور هدلوالا عیب ر

 ابسورب« دق دناوا ناسرد هحورشم تاصوصخ هدناح یراق داوا ضاح

 كلر وتف هرکسع هلبس هعیاش هطاصم هدنسلک هن واه یودرا كنسیهلیا
 هزر تلود نالف هدراتلود ر اس رکو هد هبل هتلود رک هقشب ندقدلوایروذح

 داربا كنسلبا اسورپ اصوصخو هدنب وعدم نوسلوا یمی رع نوسلوا طسوثم

 تلودر ر کمر دکر ک قمالوا لاشمالا ق وبسم یکیدلریو دنس هدنروصيکيدلبا
 لوکش عفدو داتعا لیصحت ندرکیدکی اضدفالا بس بولوا قفتم كرخا
 یظفحو یزواجنولهرماکناوولاپسورپرک ا هلوا شل ربو بونل 1 دنس نوا
 هلمزب هدلاح یرلقد) وا یار هب هطاصم نماصحو قافتا دع هلا هیلعتلود

 نامز لوا هسبا رر رپ و رارف هب ه را هلبا وله چو ولوقسم اره و ارب هج هلب
 هدنس ندنیفرط هرزوا لود دع اوق هل يجرد دویقو طو رشر اسوراپش یتیدزاب
 رولبریو باوج معطف هن رارخاو رواوآلخاد ید ولک لو رونلوا طبر
 هلیلارق ایس ورپ افوتمرلاق یراز وس كج هیلب وسد كنولاب اپساو هسنارفو
 یترادص اشاب سو رد يدیایدلنارا هل سور هدرلمد قم نوع د ع قافتارب

 اسو رپ ضوصخوب هلی ند رطرپ نا یکح تقولوا رد کرک ق لوا هدن ماننا
 یغلتسود هرزوا صولخ ك هیلمتلود ول هسنارف هدسفدلحا هنیراذکتمصم
 هسا راردناتباحا نوسنلوا توعد هلوخ د هفا_ةناوب ادتا رد هدنهاوعد

 هلم ا قاقتارب هلی وش تبع هم وخلا ق بو رو یعاوح زا ددرت دیار اصورپ

 یتاجرت بی رنس ییا هار قباس تیفیکرایداو ی دیمزلوا لزوک
 مدع هدنس راتلود عیج لارفاسورپ هدق دناوا مالعتبساو هد وا 4 بس هطاو

 قاسفنا هليا مزرو دیلملود ردقوب ماودهدنم الکر دفورم هليا كاکنودو تام

 دمع هلیاول ابسورپ
 راد هنصوص> قافقنا

 a دی و به یو د را

 یعوق و تروشم

 نعاسکیدلربسوک یشرب قلعتم هتعفنم هد-تجاح تقو ندنفرط واوقسم هسلبا

 روغارپ هدن اد-یم یز, بو ر وپلیکح هب و رک ه لیا عضو هنایسن قاط یافتا یکیدشیا ۱



 یی رح هديل ام باب
 یوتو

4r (41 FF 1tt 

 هحرکا رولشد ل دبا تک رش هل رکلوا یرلتسود ك mT لدتا

 رولوا شماغا در ی راط سوت لرلنا ید هیلعتلود ن ہک زا تک سس لوق
 هدارا طس وت ءا هنساحر كول هسو رهدنرفس یکتا A قلود هزلکنا وش

 تقو هنره ر لوا یدذع هل لوا شا تکرح ند هن اتسا نواه یو درا هدک دلبا
 ةتيدب یسعلیا هر لکنا وید زرلبا هم یون هریلکسنا هالا ر دعم هطاصم

 هپ هزلکنا ه.لعناو د هرکص یدیا شهر وک اکب سلنا شعا شارپ و یدلروب
 یدمش شاک جو ز کول هرتلکنا هلکمرک ولد تا رد هشیا نوت ا طسوت فیلکت
 یک یکیداکب اوج ندودرا مردیا زظ رارا هتفصم هدلاح یکیدرکه شبا
 بوط هم دص یس هعلف یز وا« کین درد هدنب : نوسللوا عورش

 هرم سها ید هدرا و راوشد یربما هلن رفت اتش یدعسو راد هنخر ندنعسد

 ندنکیدلبا مالک "هوالع فدا اعم یغیدلوا راکآ حمل وا عناه ادعا

 ی وفن كش زوا ار و ارب نشه رطرب هدنس هرا هح و رشم تامل طم وشا

 یهلع فوقوم كش ره چد ندق رطرو رونلواراکفا قرص هنس ه رک اذه

 یدیا رولتارا هراحرب هنصوصخ هنب رخ نالوا

 هدنروص یی دم هلیریو هحقا هسک كس نکس نالوا ی ولطم كنولحوسا هکوبلاح
 هو ل هک تولوا روح دن اب هیت اردیا و رفرس ه وله سور یر و رس

 هرزوا كعاتکر ح هزاع هلعتلود یدین ولحوسا لر همعا تعانقید کون

 هسی ایسا ط٥ا كموقع علو رطاخ د راو یکج هیلبارابجا هقافتا هلسو دنک
 هعفدجافر تیفیکوت هحصدقاو ندنةیدلوا رذعتم ارظن هب طاح لاح كەت رخ
 شلروب هلاحا هنداعسرد ید ندنفرط كناو شل زا هب راترضح مرک ارادرس

 حوسا تلیدع ندب دنلوب راکشآرعا ینج هیلوا هدناترب ند رب تهی هلبسل وا
 یسل ردن الابوا لر هلند هلل وب هلیوسش هدیوبارو سأی باوج هن چلا
 ندا طو نطرع کلا هب ع اردشیر نولب رب ورا رف هتضوصح
 یدیشهلواراسفتسا یخ هل وا بسانم قعاوا تاخقنا یسیغنق ندرلتلود

 ادن هدیل اع با مدقا ندر ع واطیس هک ی درد یرکب كلوالا ع ر

 ین ) هراد یدنفا سرو كبادهك هلبار وهط شنآرب ندنتلایس هطوا ی اک

 هنسهطوا ی شا بشواحو هب هناخناوذدو توشالوطیالاو ریز مالفاو و یفرط خطو

 ت .a نص م E ا
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 ۱ ردکخ هیلئا ی دوم هتلع-اود نکند ان یی

 یماظعادنسرپ هلهجووب یزب بو دیا: سالا هدام کیا یسعلب!ایشوزپ لصالا

 تیفنک دلغلوا یسل ریو تنطخر هست هوای ودرا تنسودتک یرکیدو

 كول هنسارف ۸ رکا هد اطعا اس م دقذتنوا | یضررع هب ونام# اکر

 | هدهنشا راو یس هظحالم كتعا هاما هنفرطن دو دان دم رد راو ی

 كنيعلبا روپ هناواتیاوز یتیدلوا دكا هن اعا هیادعا هذه لاا كنولهسارق

 م بوولب ریو د هدعب اش شالوا راز هلعزب اتسوزپ ید هتنسش# هت ودرا
 ربارب لسا رتسوک ه دعا لسم تر وص ند وامه نر رر نا

 صعب ینا هس رولت ر وک بسا تنمو یس علوا رک دن الک ولانیب نا یک ڪڪ

 روشن 7 هنآر تا هيل تطاس ناکرا 3 . یصوصخ ییلسلی وس ید هلرلناجرت

 نالواراد هرینوب 4 و یر هطہضم :E ياا ااا 3 رک هل تفموا

 سُور هفشب ندگد لر دنوک هی شاپ نسح یز اغایرد نادوپق هر ایس اروا
 هدنزلکدلنا نابمرد ییدحو شم ِتاصوصح توک 4 هر اسر تاذلا ید یدنفا

 رعتعمرب هج رک اییلود اب ايشا هکر دنشادا یار ناب هل هج وول اشاپ نادوف

 هدنتجاح نيح یکل ام تیدعپ هدن تته دام طسوت نکا , ردتلود ولن اشو مدقو
 یکیدبلیا طسوت اد هه ید ید واهبذارف هلرک ی اوا عنا ةن ذوق
 هلتط رس یساسهب ةد فلناخ ك اک اید الا .ییمار ات مس هدرا هدام

 دهعقالخو ید یو گیم روا رارق لر ظ سو هند تو را رو

 یدلرو هطبار هل طس وت ب اک ول د عارف هد ڪڪ دلی | اانا یر

 م: هد ز وصول ىد مەديا دارا هی. ول هو ر أ اوس زن نک هک دا

 ردیقفتم هرج اکا ارز دونیروک یلوا یطسوت ك ول سورر هر وک هم هلظح الس ۱

 هلغلوا هدنزاغ وب نا ید دز لک ناو هر ذس هرا کلام هع :و وتسع کلمو دنگو ۱

 هدندهع یرپ ند ول هسچگو وقسم ءرکص ندک دت تیفصم هر عسوت دوو
 هدنزاغو هتبسول هزلکننا الثمز ولوارد_تتمیدیسکیا هنعنف سیا زامروط |
 عنهارب یتدولاتتسو ر رو كل ماقررپ وملاص ی را هدیفش وهف رد طلاب ی ةا وا :

 هسا رولک باوج هن ندو درا هع رد و مه طن> الم ےب ا ندنرللا كليا

 یقو ییارفسا لرفس ارز ردولعوا عورشاکویبوعوا ارح بدو رولادعب ۱
 این اسا هکیدل اق رواوآ هلکمروت ینو تفادصو تمدج 9 ت ۱

 وفا ین تو کابوس سوم تب ۱
 هر ۱ ۲ ۱

 سو
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 ی هزکاذع تت ةد ام ین مارا رغ تا زهه قمر یس لاک هنابسا دز

 قر هوا تبحص یسبیلب اناا هد ماتخ هکراو ردقوش یدیا نو
 تحومع شدا تا تا ھا تولوا لزز کش هسروب تمه هلام هلعتلود

 هشرزوا یسعد كداردیا تس زو را لود نالوا تسود اوبو یدرولوا
 كنب رعد نت هیلعدلود هب راحو هلاصم هله جوک بلب داها اکس یدمش داغ
 كدا بع ها تص مو طب و اسر هسح وب مدیر یجاوج رد هدندب

 زاو مز وشرب هلرپ تردا هدالک م وقع یدل ٠:د تبع یکیدلنا دارا یاو

 موتنکم یخد هتنلعلود مزدا مکن یزژهدافن رک هلن لو عەدبا ناب یچدنا

 دنغ؛دلوا نفت تانولاسسورپ لود هرتاکنا نا مزولی ارح یتفح هو

 ید نيا هد انا 1 هدام ش هد هلا ندناخ یاضءعم كاا هداوا یتسدضعت ینه

 هلغاوا شعشیا نارق اسورپ ین ةفعاصم هتل هرکنا نم عا اتقا

 ولد ن دقوب تبع اتوا هداتاو هدنکی دا لا لاو FTP لاو

 ول هرلکسا یی  هدایز ندنوا مزابحا ی ةد دلو ون یر وف ةلاکدو یکبار ورب

 هب قدرا ا ف اب تود لک مزال كاا هلی ق اى

 4 وب امه یودرا تب علیا هدف اداس لات دهم یو دی

 هي هلا اضم قلاترواو نیا سا كع ید یستخلنا هرتتلکتا هذکدنیک

 هد اف هن ندکلدنک هن وب اه یودزا هسنا ز ولوا لفتشم هب راحت ت ووا لغام
 اما قغ دلؤا اس ندروذح افلطم یرغل وب امهیودزا وادرولوا لصاح
 ید هسیشلیا هرتداکنا هلار لهاحت ند را ار یا موق رح عرعلتا هد سیا شفا

 سیر لکا برقت ماتشخا بوشود تيد تبق باوخ وید رولینید هلب و هوش
 مدلبا خامسا ی اداما عو تود كب ی ا ER مالكة د اما دفا

 م ءردناراغشا هسیآ ۲ ارولوا لداض یرانامرفو ا هلهح ون هدافالادعو هرم رایدنقا

 ردشلر و 9 ات هل تولد

 هو راظرش یزلکدتسا خرد هد د نالوا یززلب ولطف موف رف ۶ رعنا ه دعب ۱

 | هچر ك دراو هز الا ترف ید ردنوک ةب فاع تاب هلت و تاون هوا |

 | یریغ ندن راظسوت لدسراتلود هزتلکناو اسورپهیلغتاود هکرد هلهح و وب لام
 | 3 رکو ی التتعاو تردد رس ك رک كنیروهج هلو ردکج درعا لش لهجو
 | یراصوصخ یرارفنتا هرزوا یس هفیلق تیق هد نفرظ هبمالقنا دود ۱

 شرت نالوا قلعتع چ هرز وا زوم ا هاو ۶ كنارق اسو ړو
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 | بودیک هنویاسمه یودرا قره وا طسوتم یراییلیا هو ایسورپ ندفرطوب ۱
 | تقولوا یدیشهاوا نییە صخر اشاپ نا عع افوتم ید ن د هیلعتلود فرط
 | قرفت ینعب یدلیپهلیروکش یارب ۰ دنففحت هیر اح هنو یدل وب رارف هلام هپ

 : لبادرب هروذح مکیدید ندنعد هتشا یدلوا بجو م ی راسخ ردقو و ی

 | هقباس رفس كمو> رم یدنفا دجا یعسرنب موق رح یا بام هنسید ردوب
 | یسر كبد مدمروکر وذ هلی وب هدنا مدیشعیا هسعلاطم یس هلاسر ر راد
 أ هنس لوا زعااضصتقا قلوا لماش ین الاح میجج یم هلاسر یدنفا یععر ید یدنفا

 | رد قوشردهد اموپببس هتنراسخ ردقوپ كن هيلهتلودو هنکیدم هلب روک شوارب
 | كهل هسپا یدسلوارضم ردقنره م زب ی نع كنسبلیا یسورپنامز ل وا هکراو
 | شمکوب يدلوا حم یی اف هسلارق ایسورپ قوتم هدنصوصخ یس هعصاقم

 | هلفلوا ر اکرد روذح نانلوا رک ذ نکل رد هفیطا مدار هلغلوا ندرلش |
 | مهلا كي کج هلی ریو تصخر ند هیلتاود فرط هنتع نع كکب ییا
 كب یعلیا مسرونلق روم أم هل هجو هن ناپبلاب زمرلیدقا یزکساد اربا هلچب هام عم

 هل رکسع تقولوا بو رب و باوج یواح یضپ رعتهوکر وید مرلباراعشا هزسود
 نارک هی یچلیا هسسیا یریبعت یدلوا ببب یسک كرابچلی هنغلن اشو رپ
 هرکاسف مدقه ند نعیکر ایلیا هدقیاسرفس كار هشود هنیدق باوج ندنکیدلک
 عوشار هدنژرزوا ییلناشپ رپ لرکسع تقولوا یدیشلوا یراط قلناشرپ

 هدعب بود ناافرو ذحرب هلبغلوا یراغوشاب یدع* یدیا یشان ندنیدلوا

 | هرکصن دنزاریا یس ردقوب هپ هبلعتلود هداج و شا هر تخارف ندفع وب

 | م هديا لاوس هدام یکیارب هرس رول ل ومأم یسمانلوا منکحرسرب ید ندنب
 ۱ عاتسا ویدراسلوا بلاط هی هل اص م یراتلود وعسمو دعک مج هزاب هلارق ارز

 1 یکیدلک كنيرب هدنعص هل اصم هواه یودرا ندوا هک ح مرويدیا

 | ییرابلطو شهاوخ هپهلااصم یدنفا سدر داکید ردیمه# رارویلیوس
 | تقرافم ندنوا مه یودرا نو ردقوب یرلکدلیا راهظا امر اد هبیدعم

 | یودرا ادب هسیدلک ند هرکص ید یغوب یکیدلک مداو زوس هلیوپ لد هیچ
 | یدلیا رو رم هامرپ لد هتفو وب ی دیا هدسنس هرعربنطا رفص مقرافم ندیوپامه
 | ردمدقم تباور وب اریز ردقوپ یلصا هسا هلیوا موق رم یا لید
 | هين اساو شعا نوجحا هلاصم ید هل اکم نالوا هلی هبت سا هرکص ندکدید

 | هدافا هنامرحم ینوب یدنفا سند هدکدید مر ویدیشیا وید شلبا ضرع طسوت



 بوم هک i اهم

 | ح ونص ندرانا دهع صقن اریز رد هدنرارایتخا دی كن رانمس د كن هبلعتاود
 | رکا ردهدنلوپ تباغ یرازوسوپ كنیدنفا سیر ید یچلیا حد یدلیا ۱
 هرکصندکدیدناما اقا هل یحد هسیاراو یع هدارا هل اص م ی هیلعتلود |
 منی رومآم هکشک هنوپاسه یودرا بودا هداعا ینالکر ار هتطصم ودنک هلپ ِ

 ندنفرط هراس یارفس اکوبرکاو ردنوجا قفلوب ه دنمطصمرب عف ان ههیلعتاود
 رومأم هتم ع هنوبابه ی ودرا ندنفرط یلارف هسر ولک هرطاخ یعوقو ضازتعارب

 باوج هلرازوس یک شا راو جد ی اصم ضعب یتلعتم هی ودنک مهو شلوا |
 هدنرومآ یدسک تلودره ز اشاد هرانا یشپآ یدنک ه لود مهو رولیری و |
3 
 یننق هسنتلود ایس ورپهلیراتهج تیسانع ك رکو توق كل رک کیدل اف ردلقتسم | 1
 روروکۍ سغنف یشبا یکج هروک هدباب وپ كنولایسورپو رولیپ هنلوا سابق تلود |

 ءاشب هغاتسود بويل وا ارومأم مراه د افاوب هرکص ندرابدرقال رفاو هدنرلیداو |
 یر کیدو دنس یر بواوارصح هبهدام یکیا منیر ومأم لصا ردهظحالم نایب |
 | كلام هرکسع كيب للا زوبکیآ هلپوپ  ردیس اطعا تص خر هتم هپ ودرا |
 كنسېپابا رومأم هکعا ضرع یب هدام یکیا روک ذم كلارقرب راکصولخو یوق |
 هنقو راما زاردو ر ودو نس هم اصم ضاعا هدنساطعا باوج هنتاضو رعم |

 رولوا بج وم ی رطاخ «یتسکش كلارف ارپ ز میا لومأم نسل رسوکت صخر |
 كنول ایسورپ هد لاح یییدل روی هدعاسمیحد هدانا یکیدلبا داربا ییرامالک |
 هی راقش كنعهدو قلتسود كن هد امو یک « دبا لبم هسنفرط نارکفالخ |

 ینکو دیا طونم هنس « داراو هلماعم كب هبلعنلود یعجرت لرافشو هلبنلوا یلاقحا
 كکب یعلیا ید یدنفا سشره دنکیدلبا دارا هدنس هجرد حاضبا ید هرکوب 1

 هسپا ردیا ناپ ر وذح ضعب بودی بهتر ایبلب | تمن هنوپامه یودرا
 ردکر کت ماا هیلعتلود ییدهسظحالموب نکیدید نوسلر و ب اوج هلی وب هیوش
 هب رالرکو نوسنلوب دادعتساهب هلاصلرک اریز ردراو یمظعا اهد ءاروذح |

 ندهمال كيا لاک نس هب رضس تابیترت فاک یلعتاود هدل احره نوسلوارتسم |
 نم رکسع مر هدنروص یکیدنیک هنوبا یودرا كکب یچلبا ھکوبلاح بولوا |
 كلام قرهلوب راهنشا یس هحب اش یدلک یجابا نوجا هل اصم هيو درا دنن ا
 روتف ؛لرانانسلوپ شاک ال احو یا اطب ؛لرکاسع ردفوب كج هلک ندیلوطان |
 هکب یسلیا ینوب ردهداموب یمظعا لر ونحم هنشا رولوا بجوم یرااخرو :
 هدقبابس رفس ردسکرک لوا یولعم ید كنودنک مدیا تابا هلیا هدامرب |
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 سی وا رک ارق یاد كل هپ را رکاو مش رم ندقاود هکمر و هظبار

 طاس ےب تالاح ندپآ اضتقا راد هب هرات هدنبب مار هلی مظعا ردص
 ی مصخ ص ید هكا كانوا نت روئلوا هربا ۱
 از واوادفکم یس هر ملا رلصت ا هیلعلودو رووا قیفوت هتساضتقا | :

 تنش 4 چرا باسا ی دوا توہم هوا یرطق یلود ادور لاعرپب

 یک هی تنش هلهحو ه شا تولوا رهام ید هدمدنع منب و رهاظ یت « دا

 ا ھاو ی کج هدیآ تکرحن 2 كاولایسو رپ دری د مهل
 لنا هنف رط ی زرکف الح دوخا و و ماودهدشوفصو صولخ کت هلئلود

 ندنکی دلبا راعشا ح انضبالا هجو یلص یبرلتروص یدادقتسا هنیراصوصخ
 دوام مو بودنا هدامآ ۳ اس تح ید هدو یدنفاشر

 رح هنهلع كنه بلعئلود نا لارف ابسورپاضرف هلهحو یک. دید كکب یعلیا

 ید یعلیا ہلکی د یم > هدیا جدا یراباخ لارف هسردیآ اضتقا كا تشن

 لاو ر هدم بدلو داوات یاتنود ندولارشور هود كرا مش
 ردةلتسود ا تر نالوا مقاو اد هیدیشورعآ ر وصف هدقلتسود ېد

  ۱ترد چ وا ندنوب كردبا ایم رد یشح یک ع هوامش یودزا هس هکصتدکدرد ۱

 مدا ب وغ صو رت عمر ما ےک و د لئ وا وذ نی هاس هیتر لازح هر مدعم أ هاح |

 ( ناکرزات بوئوا مک ینددلوا 2و و ندرلندیا لاوسهداننا لوا ت >> یدک |
  0ناو درو دو مدشعا نالما هرز وا یوا ن.انهو رک

  ۱ر فین هن راح كنق نالوا عقاو او ا رخ ومو رد ر او یس هلاک تراهم ةد ه راح

 راتهلوا غ + هرک اسکای هدد ینا هدنس هب راح ةف مدقمو

 | یی وهم كوب ردبس هة درک ت یرت ٹا ردهرف كوب یسنع قوت كلارقو
 نیب وب كلارق ردنوتشا هناعا اک ه دنس هرک اذم كب اصوصخ زاد هب هبراحت
 بودیا تردابم م الگ ید افا سر کد ردلناد هریک ید یا"

 | هلن لغ الکوم هلی رلندیا تموصح راهظا بویلوا ی رر ولریک کن هبل عود
 | سهاوخ راهظا هب هل اصم ندنفرط رانو ولا ییودلوارتض اع هب راح |
  ۱د ند هل اضع نخ وم ید صاف لوصحو قبال هاش هدئروص ینینوا |

 | ةیهلاصع رانا هلفلوا شبا روهظ ندنفرط یرانعشددهع ضقنوغآ باتجا |
  1راغ هبراتو خش امد روک او ا جدا یا
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 سکی قلود ج وسا نمی كمردلی یپ ودنک ولایسو رپ هب واوقسمو قمالوا رضم
 | راهظا یتسهدارا كا بارشا ی رلبروص ردبحاص یخدایسصوری ردبلکد
 ۱ ل اصع ات كي هسعا وعن ی ولج وسا لود امسورپ رک أو رد هدنضرعم

 ېک وب كنولایسورپ یدیاقج هراز هنسهجرد نوا عیاضیفللارقو جم وا
 هلهجولواو ردتمدخرب ید هپ هیلتلود ندنغی دلوا غنم كن هیلعتلود ولج وما
 | ردپآ نفیئول وقسم فید لوا «دننکاشکتریف هیلعتلود كب ایصورپ ندنبمزا
 عبات هي هقراچ اد نالوآ هر زوا اعا هوفسم هدانا ییید زاب هیولوعسم ینوب یهو

 هروک ذم تکلم یخدرکسمع كی ی رکیرب ددرپ قل هقودرب ہک کملم نیلتیه

 تو ینیدزا اکب .ملود ینض دام حوا هليا وا وغعض یدردو ڪک هثب رزوا

 ك: هیلعنلود مدیشنیا ن اییکج هلیریو تبشمت قرداوا ول هلناف نو هیلعنود ۱
 كمردتپا لوبق طسو هول هک هسردپا قلعت یم هدارا سد هنص هل ام مجیک

 جا ماب یقوپ یراو لبه هسلداصم كن هاو هدچرک | مدز هرزوا

 تیک ر راد هب هلل اصم هکز اج ؛داتش تفو وب یدلوا با اف هیول هی هیلتاود

 كنولابسورپ هسیارولوا دن هیراحم هل وپ لاعتشا اهد هیراح ران هکر اچو هل وا |

 قفلوپ هدطسو ید هسرولوا ردقم هل اصمو یتبح الص هبهریخم هلپا هبلعتأود |
 ند فرط مارق هرکصندک دید ردراو ییلب اف هطسوت هدانز ند هج هلیبسح |

 هلبا دورو هنویامه یودراو تکرح ند هناتسا هد یخا لوا ید یرب كب رومأم |
 «دقرطلوا نوسلوا هسرولواررقم یسبغتقره ندنرامش هب راحت دوخابو هاما |
 هراح یدشا سره ډک دید مدومأم هر زوا قو دیعطعا ردص تیعم |

 | یلاوس نیسرید چه دیک ی هرکصندکد سلیب ه دفرطوب یی رب ندنرافش هل اصمو |
 زم هلی نکل یدیا رولوا العا اهدمسلیب هدفرطوب یب هیلمتاود ةدارا هلکیداریا |
 | هدفرطوب یرلتربضح تلود بح اص اریز ج ولفیک مدقم تعاسرپ ید مسیا |
 یتاصوصخ ندا اضتفا هبلحتاود هلبتسح قلوا قاطم لیکو هکوبلاح بویلوا |

 یماضتقم تله كج هدیار وه هخرط ندنفرط هلو ر وب هرویررپ ت ہرانا |
 یسعدروتدبآ فقوت همغلمعل وب هدب وب اه یودرا یساقیا كس زومأم هرزوا ۱

 دادعتسا هپ هل-اصمیدهلوب هدنوبامهیودرا کب یسلیا یدنفا سیر هرز وا |
 هدودرا هيا قچهل وا رس هبراخمان مهد نوساوا نوجا طسوت هسپا رول وب ٠

 .هنولاسهيودرا مب موف رح نیجلیا هل ید رولوا اناا 1
 رد قوب یراصحا هنر ندنیقش بولوا قلطم میرم ین هبصخ تنو ۱
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 هوم € ۹ دس

 ENE ae 7 مقوم كنلود نون املاح یه

 | لود ارز رد ولر خ هپ هبلعلود یسعاوا جرت هني رز وارا تلو د راس ید

 ردرد تقم هبارحا یطسو یاضتفم تلو د نالوا هدنط سو كن هرات

 طسوتمه هوا تاودیب>اصرکسعو رادلامرب یکی لود ایسورپ صو ملا لع
 لیتو عسیج یسلیا شهاوخ راها هطسوتو  ردبا ارجا یک مهو
 ىد فا نسر * هدنکبدید ردي دشدلوا رهالن فال هیارجا یط وت یاضتمم

 تولوا هی وب رک ریه کیک یهو طس وت هارب تردایم همالکسه

 كي یسلیا ندید نکل ردرهاطکح هبم هزوکش با طسوتم نالوا دیعب کلم

 ردیپبک م هعلاطم مب مل هقب ردنیس كلا یدبشمبا كی رشت ید یهو هزلکنا
 هط سون كن هتسلکشا هليا رادتبا هناس موق رم علیا هلکعد نوسلبا ناب

 فتم یفادنو یمرعن کتابو رپ هزلکنا یسکلوارد هلتهج کیا یی رش
 ماد قا امم هلباول ابص ورپ هنس ارجا كيكو طنسوت ید ل وا هلغلوا
 هد قد كوا دارم یمارجا كط سوت هبا نوف عوج یسهتکیا رد
 یا هغو وقسم هبلدتلود قر هلو | طس وتم ول هلکشاو ول اتیسورپ یش
 وځتنم ۰ هرکس ن د ڪه دریو رارف هپ هنا صم یتبم هسطق ارش ضعب

 یر ادقمرب دوخابو یطن ارش یراقدلوا دیهعتم یرل لود هو

 هسیازلوا نکم قم الکسا ز وس هرانوب هل هجو رخاو راردیا لوک ندارجا
 یییدلوا راک ص رد نف اباو توق هلهحو ره ارپ كسلود ایسورپ هکنوح

 اسو ارب هسبا كنپ را نم“ د هبلعتلودو ند ذب كلوا ی هب یی وف «دلاح
 یس هب "وف نالوا هدلاک هجرد ید یاودهزلکنا ندنغب دلوارادیدب یراتوف

 دهعتم كبه کو وقسم ها راتوف ع وم یافت الاب هی ول ابسورپلردبا فرص
 كنسناوا كپ مشن كول هزتسلکنا رریدنیا ارجا تق ولوا یعث ارش یرافدلوا
 | هسبا ر روی دارا ییهاصم یوقوبهبلمتوذرکا هیفأم عم رد راثوب یزلبیص
 لارق جب وسا هتشا ردمزال قلا ےۀکو طسوت كنلود ی وقرب یکی لود ابسسورپ
 ودسم ی هداموب اره ابس ورب نم هتخبداوا شعا سااعلا ییطسوت كول ابسورب

 ناب هخدقا هب هیلهتاود فرط فو ردشم الک یباوج زون یدزا هنس هشراح ۱

 ولابسورپ نففنمرب یک قلود ج وسا كن هبلعنلود نکل یدلک اق هرکه دیک دلی

 هدهاسشم هلءاصعم هدنرایداور وب هديا صبت ی هپ راحت بابسا هلپا بیغرت هلص
 | هب هیلعتلود درحم ید یسلزاب ه ولوفسم ندنفرطابسورپ کب هداموپ هکوبلاح مدلبا
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 ند هباعلود فرط هروکه ن امدخ كک,دلیا دادعت وشا كولابسوږ و یراوا |
 ردراکرد یج هنلوا مادقا هنس ارجا كنع” اره ثینماو نوعصو قیلتسود جد

 نکسمیمخلوا بلج ندرخآ فرط "رد دنت ابن كني راباسنج لارف شبا جا |
 هیلعتلو دو رولوا شعارا هشيا هل یمدخ نالوا لد هبیدعم هد لاح ینیداوا

 ییدصاقم نالوا ناکما دحلخاد كنولاسیسو رپ نالوا راکردیتوفصو صولخ

 یروص لی هرخآ كلارف هدنر دفن تعقاوم مدعنکل را عیرد یتمه هدارحا

 موف ئایا هلکعاضازعاویدرولوا همت تابتو توفص نیسروپهدیا نام
 دنسرب هلپ وب نج هوا بجومیداس*ا هیابسورپ هیلتلودا هلپارادتبا هباوج
 مو زم. نسج هل وار رمضتمیمودنک هدن_رم هلن نوسسیاب هن هد لاح یک دهری و

 هب نم كيوب طقف ردیا راسیتخا یتر وص رکیدید وب یرو رض ند غیدلوا
 ید هیلعتود هدیوریو رارق هقاسغنا ولهل هلیاوفسماما رد هدا تب هیلعتلود
 ولوا روبحم هسکمروک ی کرادت ی دولا ءو رب تقولوا هس ردا اشامن ندقازوا

 نایب ات دلج هکوبلاح # ردشلناناب رج راهثحابم یلیخر راد هپ هداموب بوبد
 قرهلوا ند هیعیبطر وما كمن زوکینعفاسنم یدنکت لود ره هلهجوزکیدغا

 بویم هلواسبقم هنسعهوس كصض-یکیا ءدنفورب مه یعاتسود كنود یا
 هدنب تلودیکاو ردشلکهنلوا نسبت اهر زوا هک شم عفانماعاد دیلود تافاقتا

 هدلاحینیدلوا ترا بع ن دک ازشا هدعفانم یس نالشد نوفصو قلئسود

 راد اکوبو ردیعیبط ما یسعش اچ هخغ ادلا ی رکید نوجا یتعغنمیدنکی رب ره
 هدنزدلاکم ارغس اعاد بولبنید ( یمامواےد ) قرملوا نفرپ یابی تامولعم نالوا
 ماره داها هلیا هل جک ت ارببعتو هوم تارابع ماطر هرزوایمامواید نال

 "مالک ھو الع هرزوایاوا ندل يقو ید یت اک نالواراد هغلتسودو ٽوعصو

 | رد کج هدا تکرح هروکهلاجو تفو باجا لود ابسورپ هیلع ءانپ  رارډیا

 كب هیلعنلود یالکو تفواوا نکیآناک هی هدافا یتما رم كن.سبیلبا ایسو رپ یعالک
 ایسورپ هغیچا ندسغیچا كنسې چا ایس وپ ند نغیدلوا یراتراهم هدنفوپ
 لر هلک دراب هپ یدنفا نیر یسلیا هوغن نکج هلن هدیالیم هفالخ فرط كنتلود
 مزال بویلوا یسازوب هسیا تفدیاج  ردشعاوا شانه لیبخرب هر ٹیم

 ردقمام ادلا هنا اسو رپ هلا هنزاوم یر سطو عفن كنقافنا ایسورپ نالوا

 ددص هرات ا ینیدنلوا لاقو لبف لبیخرب هرز وا هداموب هسیالاحهره

٠ 

یم هد ارا هي هلاصم ك هیلعنل ود یسیهلبا اسو رپ هلکىعا لاقتنا هک طسوت
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 تپنماو ناسیمطا هتتلود ابو رپ لاحزهج رد هدندب كب هبلعتاود تمرذت ارجا |
 نبدا روپ اطعاو ی روی اطعا هلروکد مدنس نالوا توام نوعا لک ۲
 کیدید ندید قرهلوا Ep هدپا هنولای سوپ هدلاح |

 هظح المقر هلو | سفن سابق نج 4 وار وب هک تکرح هنوکی رغ هلهخو |
 تبولهل هلبا ولوقسم «دب ویلو ا نیا هلنز وص و ولان سو و و رد همزال یسکاوا

 واهل هنسبئامم هديا ارحبا تس هدار | نالوار او هنصنه كن صوصحخ یرلمافنا

 یا حاكم تکرح یتدولکدنو تقولوا هدکدلبا رغب هپ رزوا هیلعتاود |
 تو ید هراس هل تلود تزد وت هبلعتلود امه_ش»هتح رک ۱ .رد راک |
 جلا مرولن اسضعر یرلنوب یدیا یدزب و هطبار هب هام یال هتناش هالا |

 هاش تیغ لعتاو» ران اب فاوطو ع < رف تقولوا هل جرا یدا ریس تفو

 نا رو مت ہلدی رفت عرفو نيرو یه تولوا ۱

 رابدن ارو و تکل تاود قزوذوا بولجنک ایش ند هیلعتل وډ اد هتفون ندتفولوا 1

 هدزکد هرقو هدرکد ینا یدمس یدیفوب ی افسسهدنب مش تقولوا كنيلوقسمو | 7
 هد هب راحت ندر هلبا یدرد كراو لصاط ردمولهیفیداوآ یمان عود واتیلک |
 هرژوآ هعص ا هلا ول هضنارف تفولوا دولەت و راذیدب ترمسع یدع ۱

 هقشا ندنغ:دلوا یراتموضخ هداتشا و یدرشها قفس هبا یوق فصت بواوا 0

 یارانو رپ مضرغ ند هدافا یرفت وب ردراکسشآ یخدقاتنا نالوا هدنراذ ۱
 ضصزلخ و هدنشناتصو تناعا كب هسا تاو د کردیا تن ابص یتضن ودنکح |
 هباهاوخ خو 4 سواد اک الب هج لب وب ندنغیدلوا هدلاک هحردی وفضو

 هب واسو رپ ید ند دیاهثاود فرط هد هل اقهوب هل ردیا خاضباو هدافا یشره |
 هکعا عیلبتو شرع هب هنلتاود ها ردینسدتزمأم كل رو تنماو داغعا |

 یلاندشا سشرزاذ کوب رادیتس هدا مچ یو ند را هداه میدلوار وسام
 هلهحو همین هد افا ندنعد یدنفا شف ز كە ردنمراو ییاوخو لاوئسرپ

 طوف ردوو متر وهام هباوج یاس طا ردترا بع ن دعاس ایا ےب زوم 1"

 بولالْشاب هر وس هلیسم هاذقم ع هبل وس یفالک هه رظاخ قرذلوا مس رغ ن |
 نیسر هد ث ث2 ندشنوفصو ضصولخلاک هب هلهلود كنلا هاو م وزب ندنعد

 زاهظا هکراورابش یضعب هتسناوا قیفوت هلاوقا ندیا ت ازذتکورب ندو زا

 اسورپ هسیاراریو دنس ارز رووا نط ردریاقم ها ره صول تکی

۰ 

Eا هار نوعص نانلوا ادات لاج وب كاد رونلوا بلج ا ا فرط نارق  
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 زب وج یي هفاصم هلیاولوقسم نر زمسکمر وري خ هو لاس مسو ږپ هسیلعتا و د |
 تولوا دنا منشا ود اسیسو رپ قرم لزا هیراسحم وب تقولوا « دلاع یکی دلبا |

 كدام یکاوپ« دنروصوب رولاق هدقیچا « دنس هلباسم مصخ کیا هنشاب ولشاب |
 هجردعت وب رولوارهاظ ینج هلوا بجوم ېږ هشیدنا هدرا هبترم هن هیول اضورپ |
 یان ندسفاوا و وبحم یلود ایسسورپ هکداعب یتفیدلوا هی هدارا تا هبیلعتاود |
 یس هضااخ تدن هبلعتلود هرزوا ق اس قج هنلواناسب یدعش هد هدام یگیاوب |

 درب هن وک مالت اسب هلهج و قج هلوا لصاح د اعا هنلارقایسورپ لردیا نا |
 هدنر وص یتیبدلوا قحن های روس اطعا دنسرب هلن وب وردا فقوت هنسهروس اظعا |
 كطاغلاو طورش نالوا یسغلع كلود اشو رپ یمهاو ار طنساو خوف هنو رد ۱

 نان ید هدست و هدهدسا اخ هديا عدعن هحرک | ر وصو هوابعلا یکنرف ۱

 اسورپ ةسنثا ر ولوا هل اضعه رانو تقو هتره هل وتلو د اد تبا عه دیا ۱
 نالوا یراج كنولهل هدنز دنس هطاصم ابنانو قوا هلیراطسوت ول هرلکلناو ۱

 لبا باضتا ناک اک قللارقو اسلا یرلث:تسب رمس یھت یرلع دق م اظن |
 یسلاق هلاح یع یراضازا ماست نالوا یراح هلب رز دودعمه العو یسلوا

 یراطرش علق مطستو جرد یراصوصخ یمعاغا قر طن للخ هنیراماظدو
 زمروس دد ون هدازعا هیلعلود ی دنس رد ولموا جرد هد دنس نانلوا ېک ذ

 هر للود ناشو ردیشقح هلوا داع فن هد اب اب ز هی هیلعتلود ارب ز مهدئومأم 0
 نالوارضم هب ۽ هبلعتلود كنولهل هتنپآ روا ناتوان چپ تورس و و زلنا :

 در دیا قرض یوف یز وانو یفادت لاحره ییلود ابصورپ ین رافافنا وشا
 قاغا د قع هرزوآ نیا رع تنولوفسمولها اونی مادقا هکمامردنیا ارجا

 زب وج یل وا د نیل کت هيلعتلود افت ها واوفسم بور ورارقهنسصوصحخ
 زا راح هبا ول نمو ولوق غو وله ثفواوا حد ولابسو رپ هسیا ږدیا
 كتر وصوب تو دیا زاربا یتکیو ت وف هدنصوصخ هلب افع حد هلبخوا هلرانوپ و
 فرظرکاو رد بپبدب یت هلوا جوم یعفنموربخ نوکه هپ هسیلعتود یتوکت

 روذ ی نالوار وکذ م هد الاب د سیاف ر وییاطعا دنس روک ذم ند هیلعتلود
 تلاع ول هسا ندنکح هدنادب )9 یھب ادا ۾ هد اعوت ولابصو رپ هس هسد اله

 زتلود اشور رود نالوا هدالخ کز هباعاود هک هدفدلوا یعولصم هل یاس
 لب هلا عسیلب یس هکمردشا ثنشت هنفالخ لر دیا ا هلیا دبعاوم ضب

 | دوخابو رز یس هدارا کاپ صو رپ ءدنروصوب ودل وأم كب یرااعب هد
 4 ارجا ۲
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 مقم هدنرهش واشراو نالوا هل تموکحرمم ردهداىاو یضاح هنعفد

 هیلتاود هدناپلعت نالپ ردنوکن دنفرط یلارق ایسورپ هعفدوب هنېچلبا ایسورپ
 یهداراوب نکیآ هدقعلواتباعر هبوبامه هماندهع نانلوااطعا هیولهل ندنفرط
 راوارصو یال قعلوا یدصن هتکحرح دهع ف الخو ثشا هارحا

 | ابسورپ « دلاح ینیدملوا مادقا هنعم كوب هل جرد تاریعت راد هضیدلوا
 كلتا داما ايعخو هب ولهل موق سم وسل با ینکج هديا عفد هایت بر لود

 نوچ عد كنوب هرالګ بیرف هنیدودح هله دنه یني د نلف رومأم هر زوا

 ید یدنلف رییسنو نیبعن رکسع رفن كی مرکب ندنفرط لارف ا بسورپ
 | یلاسرارکسع هنیدودح هلو یاصعپا كربخوب هپولچل رد هدن دو دح هرکسع لوا
 جنا کر حوب كنتلود ابسورپ ر دېبک هب راس نالعا هپ ولېلو هول وقسم
 اھ عه. دشاماو تم دخر کج هلسهدیا كل ودر نالوا یم iY هلعالود

 رارق كټ هلجج هدنبعج ناسناوارک ذو ر دقوب ی اغلا م هیلعتلود هلپاايسورپ
 یضیغ نانلواناسی كنیلوقسم جا ردلکد مواعم سد ینعب هوا 4 ینارک اذم
 رارصا واوقس هدیابوبو ردن دن الاح نالوا ییولعم كنابسورپ انی و امرج

 بالتساو تاکساو اضرا هی عامطایتلود ابیسورپ نو ارجا یت رع پود
 صوصخو ر دل دشس ندنراتعیبط ن الوا برج یحهشود هشسهصاد

 رکا  ردراو تعفن هجا هدضفدو ترضم هپ هبل هنود هبسرولک هلوص>
 ضاعا هدنصوصخ یرلفاغنا كولل هلپا ولوقسم عب هد هداموب یلود ایسورپ
 هسیا رروط هرز وا تناسمرک او لکشم كپ هسرولک مزال چا لر لاح یلمو

 درت یصوصخوب كنولابسو رب ه دنر وصوب رولوا بجوم یتجار کل هسیلهلود
 هسن «دارا كن هیطعتلود یکجهدیا تکحضخرح هزوک هب ه دشسلیا ارجا دوخا و

 را تلودو ردبا ففوت هحاضتا هکر دراو هل ۀ دام یکی اریز ر دطونم
 هکر دوپ یرب كن هدام یکیالوا ردن دنرلاح هعِطو كیا هغ الم یمطصم ی
 اشننم هلبا ولاهل ولوفسم هسبا ردیا یس هن اتم هنهفد کوب لود ابسو رک |

 یر و رض بولبب یب رفکج هيم هديا توام 4 اسیسورپ مه هب هسیاعتلود مه
 تقو هنره دمب ایف د هسپا رزم هديا تموصخ راهظا یدع* هنتلود ایسورپ
 واوعسم نامزاوا ها رولو ماسظن یم هلام ها ولوفسم نآ هیلمتود

 ېکا هکر دوب ید یرب رادپا مایف هنکرحو رغس هسدیرزوآ ابسورپ اهفنم هلیا ولهل
 هنسیپارولوا نم یس هبراسحم هلباولهلو ولوفسم كتودنک یمادفاوب تولایسورپ
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 | كمبو هعقا نیشن بواوا روبح هپ اتشا هلیسس اطعا هجفا ند نکی دلیا عنم
 ١ اتعاخ یدلواترطضم هداب ز بویم هلا ایشا ندنفیدلوا حراخ ندییلعسو یحد

 | هغافرط یب یر وهج كيدنو هتطا سو یسیعلبا نالوا هدکیدنو یلارق ایسورپ
 | هرکصندکه تا همدقم طسب وید ی دلبا عنه ندتکرحهنپ ر زوا هیلهنلو دو بیغرت
 | هغاروا ینیدراقبح ندن وق اه د قم زب ع و رش هنا یني ر ومآم لصا
 | هنه هلاسطاردراو تر وشم ساحر رونلوا رعت هطان ر هدهل كردیا رظذ راما

 | ههلعناود مارک هسیارایش كج هل شلب وس رارد هدنتیت كیا دقع یسلحم لوا
 | یزواسج هلا ودنکو لوق سم هدنیعچوب رد رض م تباغ هپ هراس لود رکو
 | هنهیلع هیلعتاود هلیا غالبا هک زوب یی رکسع ولهلو ییدقع قافنا یفادتو
 | بورپ و هصقاهبولسهل نوجما ارجا ىض وب و روي هديا فیلکت یتسلوا
 | ندولهل نوهاوص> كنما رموو ردهدکشزا عاطا ید هلپا هراس هوجو |

 | هیولوقسسم یزثکآ لراراب ب وا هبترو لارق هل الاحو نیا حی رد یشر ا
 | یتیدلوا شعا بلح هسیا هلهج ون یرانوب یس هم راح وقسفو نایدلیا لیم |

 یخللارق هل هکر ولوا رهاط ندنو بام هیولوئسم ینلا ازد هل تح تولوا مولعم |

 | هلا یا رابتخناو باضهنا كر وهجج عدق زا هر زوا یرلتتسب رس یاضتعم |

 | هموق ره یتشلاف هل هلیسهدارا ارجبا یتمارعولوقسم نکیآرادیدب یکیدلک هلوا |
 | هل دعو كنا لات اب زا قللارف هثید افحاو دالواو كره تبا طب ادیت |
 | ضع ەموق رم لارق ینغیادلوا ههنس هدارا اغلا ی رلتبتسب سه كن روهج هل |
 -  ندنکی : دساک نفاوم هن اومأم مام كموف رم لارق یس هداراوب بودیاراعشاو |
 | راساوا ففاو هتیفیکوب ندولهلو ردقوپ هش هدنفپدلوا لام هبولوقسم |
 : هنس هیعاد تکام غسوت ید یراناهد ه سیار را ردعنره یتسلوا هلب و |

 دن روصو ردسلکد لاخ ند عر و صب ین هد اب وپ بور وود هصمطو |

 | كن هیلعتلود نالاو ینب دلو اضم هدرا هج ر دەن ەيەيلعتلود یرلتیعججوب كيولهل |
 1 هلبا ولوقسهو ردرهاظ یټج هل وا بج وع یتسلوا هدا زاهد هسلا کیا ییعد :

 ۱ هنهیلع هلعتل ود ید ولها هد ولوار دل وصح یس هدام یراخا-ةنا كني ولهل

 | عالفکه دف رط هتوا كن ه وط ه دن روص یتید لوا روج هنکرح || ,
 | ردر اکنشا ما یتجب هلوا راوشد لسصن یمهسظف اسم كعاسفبو |
 ردفوپ ٹل ود رپ هقشب ند ول اپسورپ هدرا لود اورو ا قج هزوب ی ربدنوب |

 | كارب نالوا رضع هلی وب هپ هسیلعتلود هلبا طو رش ن اسیسلا نا یلارف اصورپ
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 E فرط اولیای دپا ھوا یکیدید ارم رک ۱
 یدبقا سر اباوج کوب هلیسلوا ترابه ندکمرب و ی را دغاکٹ داوح ضع |

 | مف یایلوا هی عاقسا ی ها "نتسود كب یچلبا هدب اچو می روم[
 كکي چلا قر4وا مزوس یدنک نکل ردنرابع ند راعشاو ناسنب ه رمولیدنقا

 | یخ بولوا لوغشم هلبا ب رح هدلاج یکیدعس هیلعتا ود مهرب و باوج هثیداریاوب |
 | یچلیا هسیا برحروما هناواهدافآهکب یچلیا هلام رح هکردفوپ یشیارب هقشب لجو |
 | هنامرگندنف رطییلودایسو رپ هکیدلاق  ردند هرهاظلاعفا یکیدروکو یکیهلی كکب |

 | كنول ایسو رپو ظ وضح هلبا هوجو کب هیلعنلود ندن داوحو راسخانالب ریو ||
 | ردقوپ ههیش هدنغیدلوا بجوم یت افاصعو بح دبازت یع هلهاعم هناتسود هلهجو وب |[
 | ردلکد هبقیفح تیاکبش مد ارم كر دبا زاغا هعالک یسییلیا ایسیورپ هدکدید |

 كنتلود ایسسورپ یخد کلکایاداربا نیشیپ هجورپ یت ویو ردهدافارب نامه ||
 | هدسننب تلود یکیا ندسنغی دلوا م ولعم یتوفصو صولخ دیزم هبهسیلعتلود ||
 تالا كج هدیا ثاریا ههبش هنوکرب قر هوا ن ابو ح اضیا یشره فاکتالب |
 كنلارفاپسو رپ زدینبم هنس هظحالم لوا بحوم یینماو داتعاهدلاسر هو قمالاق |

 ك هیلعتلود ند هیمالسسا ل ولم قم دخو هناما یکیدلبا هپ هيل عتود هد راع وموب |
 كنول ابو رپ هپ هیلعتلود یدرولبپ دبا جا هوا رادمگحرب قفتم قدابص |
 ا ارق ابسورپ هنیدودح هبچ الوا جهدا دادعت یدلوا یم هناغا هلهجو جاقرب |

 هننبیعت رکسع ولنیلک هنیرل دو دح هلپ الاب دول هچک ہلکا قوسرک اسع |
E,هت ر زوا هيلعتاود هلل وا فو رمصم هب هدامو یوق بفم ا تلقا  

 | هبا باج یر الود كسنافو هزلکنا لارق ایسسورپ این ا یدلاق شوف فصن |
Eهزکد قا هنسوب یساغت ود وقسم ندنفیذلوا شا دفع ق افتا ظفحتو یضرحق  

 | جات ندول کا هدي تاکرادن كنو وقسم یخد یمگخ تكنوپ یدم هقیچ |
 ایا ردسیتلود ایسورپ ندپا ورت یورو ردبسالر و كن هن اما ینیدلوا |
 هنتکلم و دنکو ازشا ینلود اسو رپ ندلا ریت هسیاراو راخت ر دقن رج هدنکام هل |
 لازیج نالک هتنو رد هل هلی رکسعوقسم ندنغیدلاق ر اخذ هلضف مدهل بودیا لقن |
 ولوقس اعبار یدلاقزچام هدنکرادت هربخذ هرک ابصیهدنشا ضوج امور ||

 | هنب زی هسفا هلهجو ینیدلوا يراج هداپ ور وا لود وریندهتوا ندنتکلم انسو رپ
 ییهاس مزاولو هببلا نالوا مزال هنیراناتلوسو هعونتم ةعتما هلیساطعا دفاک |[
 | نتخورف اشا هلا دغاک ه ولوقسم لارف ابسورپ هد ابستاوب یدیاردپا اشا |
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 یالکو هلک ا فیلکت ه اغرق قشر و دنسرب قوما یی هد ةيلود تالمافمو

 اسو رپ هدنسشب یبرکب رفض که بوش ردراشلاف ره نوع, نوت بلع لود | لاو د یازول سو رپ
 تاق الم هلبا یدنفا سیر هدنربرقت هعطقر یکیدلیا اطعا هب یلاع باب كسب اكا قافلا هللا

 ماقم ق شوک ی سرا هعچ نالوا یس هرغ كلوالا عب ر یی هنکیدلیا اعدتسا يا
 بلیت وم یبا هبا دفا شیر هدسغاوف بب رق هنسوپف هجا كناشاپ
 تتسودنکو كنلارق ادتنا موق رح حلبا بوتلوا هلاکم ساحم دمع عادجالا
 ندسنقرط لود هنداربا هدسلخوب ا ردیا تح ندشعلهاوخ رخو توفص

 ند سج داوم قح هلوا دات فن تیاغب هیةیلعتلود راصوصخ غیدلوا رومأم

 هلبو و یرلجا دراو هپ هسلعرد ندنوبابق یودرا كند فا صر ندنغیدلوا
 ردقم یرلقل وب رثا هدنس هرک اذم كتممصم ی هلوا طظ وطب یل عنود
 ید رددرابش قج هللوا ل افت هرزوا قلوا ند هرخ تاالق یسلوا
 | داريا هدتبمز ردوا بج وم ىعتط وظح هب اغلا ةباغ ىا فد اصن هل وب

 كجتدياراهلنا ینغج هلوا اع ههیلعتلود ییفانمو راعش ایننپمها كرد ام یکچ هدیا
 ىجا رب نغیدلوآ ه راص وصخ یکح هدبا دارا هج رک ید ی دف سر

 ین یا ق داصرپ هلبوب كلود هاوخ ربخرب ۳۹ قلوداپسورپ هلبا هلیسو وب
 یا هلباسقم هلبا تاک ,رصعب هدنرابداو قدلوا ظوطح یتسد زب ندن اقالم هل
 رروتوکتفدو ندهمظعهم روما را هدام مک ہدیا هدافا موق ره عربا هدنبفع

 ردغاکردق قرو ن وازکس انيك هرابعلا ینرف ندش وق لر هیدردندن الاح
 وللوب تب اکشزارب لوا ندر هدام مغیدلوا زومأم هنس هداف لصاو بو راقبج
 هد قح هلعتلود لنتلود سو رپ بوب الشاب هز وس هلس همدقم ردراو مر زوس

 ۱ < هاو رخ هپ هبلعتلود فرط وربت دندمرپ ندنفدلوا راکرد یصالخاو توفعص "
 را راو هدافآ را هداق ندبا ضتفا ید اکب دنس هلباقم رابخا کید واود

 هداځغا نسح هد هلباقمو نکیاردبا باجما نل ر وی ناب ینیدلوا هن هبلعناود
 هن امرعو هناهاوخریخ هلی وب كولایسورپ هقشب ندنکیدغیا ح ونس یشرب مچهراد |
 ی داوا راهظایخد تبونه رپ كد هیدصندنراوطاو عاضوا نالوا عقاو |
 شمالوابجوم یریغنوراربغااعطق هنلارق ابو ر وردرایغ شک و لنا هج رک ۱ |
 او رواو كج «دیاروهط ترهل واولرمخ هپ هپلعنلود ید ن, زا دعب هنفیدلواو |
 هرکصندنوب یلاعت هنع ردلیلد یتاکرحو عاضوآ قح هل وا مولعم هنب راتلود |
 1 زووسرفاو هدنرلیداو رولوا مدوهشم هلماضم هن امر ید ند هیلمتود قرط
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 شلبا هعاشا قر هوا رضف یراتبهخوب یسپچلیا ناسا ابلاغ یدیسشلرپ و |
 نالوا هنتلود هسنارف هسلوا یم هدارارب هبوا هدلاح یکیدع کن هیلعتاود |
 یس هرک اذم ید هلبا رتسود كب یعلیا هرکرب م اضتفا قبحتو توفص
 که لاق مردیا ضرع هزمرلی دفا من یابلوا یک هدافاوب یدعش یدیار ونلوا

 موقع نامجرت بوبدرونلوا هریاح هنی هسبا ردیارودص یران امرفو صا
 ردوا هاا

 هرزوا كا و هدنس هبراح هپسور ېپ ولج وسا هیاهلود هسیا « دلالخوب

 هلو اقم بج وهرب کولجوسا هک هلپ وش بولوا لوغشم هلپا ی وشنو بیغرت
 یبردپ ن دفرظ یمېچلبا هيفا هک لی رکسس نالوا یول طم ندهیعتود
 نالوا هفرط ییا كب هسیلمتلود هذه هلال ا ی دفا سبنر بوتلوا هبلاطم
 نالوا یب واطم نلارف ج وسا ردمول هم ترک كنت اقراسصم هلدبرقن یرارفس
 كس قسد هبلعتلود هلا ضا رعتسا ن دنر را لود نالوا ه دوسا یب ها

 هتسار و هطبازرب هلي و هب هحفاوش یدروشلوا ادا ی ر٥ تور و

 قلفشپ راق «دنرل لود اپ وروا هداج یکیدعت هک درو باوج وید ی نلوا
 نکم لاصحشسا ندرللودرخا ر د هدکعیا طفح ینس هعفا سکره هلغلوا

 هدنروص یتیدل ر وہ اطعا هموقيم غلام ندنفرط هلعلود هدانش مسومردلکد ۱

 یس هطاصم هلب را وا هرزوآ بیغرت هب هطحاصم ییلارخ 2

 هن هیلعماود هنس كح هلک ةسلوا دن یس هب راحت هدب ویلوا هطاصم ۶ او رولک مزال

 لاحناسی ندنفرط یسیلبا ج وسا وید یدیا ظومط* قلوا یس هاف قوج
 كن هني رخ کو لاو ندسنکیدلک هنلوا ل اوس یصوصخ هجا قلارا قلاراو
 ف وفوم _نتحصماماو یب وشن ه رح یی ولج و سا هلبیسح یس هعیابضم

 باوج هیولج وسا بوب هنلوب هراجرب هنسا-طعا تم وق یم غلبم ن الوا یہ لع
 لر هلسذید هلب وبه اکو هل وش هاڪ ند غی دفلوازپ وجت ید یسلرپ و سأب
 تريح راح ود هبنسم تنطلس ناکا هک اب وب هلّیسلوا هدف وا تقو راما

 طسوثم دص یو یراتلود هسن ارفو ات اپسا ر رح هجورپ نکیآ بارطضاو
 لا هلاماو باج هسفرط ی دننکآیصحه*یپ هبلعتلود یرب نه هرزوا قلوا
 ینفج هلوابس اسف كقبا لیم هفرط هن ثلود یالکو هدنرلکدشود هنس هبعاد

 قوپ یمهلباقم هنسودنکندهیلعتلود فرط ول اسورپ ندفیارک ذنو رکفت زونه
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 هسلک مزال یفلاخحو تەز ام هدب اصوص > سەب كني رب ند را لود یکح هديا

 ییج هیم هلوا صرتسد هعافیا یتالاح یکیدلا هدههرد هلیسس ییدعب كتابت اسا
  یسیعلبا هسنارف ردرهاتطظ ینیدلوا لومأم هدافرب ندنطسوت هلت هجو و

 شغیارب س هنتلود نصوصخ لمس وتوسشا هرز وا نفادصو نوفص یاضتقم
 یف هروک ذم "دام را حطو ت هخیداوآ زظ هی دورو یاوح مویلا نیفلوا

 یدیشا هرات ید یاوج هلسلوا شا رب یت هیتر مظعاردس
 هللا لر ینا هیلع]ود نکیشعا هه یشن بت باما هنس هداف طسوت قلود هسلارق

 ارج ین دجب نا و ااا تاقتا محرز نطسوت كنتاود ابن بسا |
 ردرهاظ هلی هظ حالم ین دا یکج هيم هدبا ماچ یاهو تکل اتو شاخن

 یراشیا هلب وب یدعب كنکلاع نجا ردنلودریربتممو دف هجرک | یاودابناسا |
 | بويعا در ید ییطسوت كنتلود هسنارف هبلعالودرک | هلغلوا عن ام هکمروک

 | اینایتسا هسلا رر ود هدارا سرو ماقا هسنا اک انشا هل تاود اابسا

 ۲ هپ ۶ 7 هدداهعنا ي) هل اص یدنک م دقا ندیوب یعیبط نولت كنسبهلیا

 | میفعو مجرب هلی وب ها موسیع یا هلسفلوا مولعم ندستجز یکیدریو |
 ندنرا ود اب اساو هسنارف هحربدعت وب رم هلوا ین اکما كک اشا هدتییص |

 کلب یلحم تروص یمیب اناصا هدکدیدرولک مزال یراپتخااضًر كتاب

 یدسنفا سیئر ندنکیدلکهرطاخ یس هظحالم ردشچچا هنس ایا هسنارف
 هک هوش بوواواروبح هکمری و باوجرپ «دننیبرارفا هليا راکنا هموف رم ناججرت
 هب رفس نامهم صعب و تو راب هن اتسودنم اقالم هایسیسلبا ان اسا هدرا بک
 تپفگ سلبا این اسا هدنماستخ هرک اذم یدیاراد هنس هرک اذم یس هلاطم |

 هلغلوا لاکرب یصولخ هپ هیلعالود كنلارف ابن ایسا بودیارادتبا همالک قر هلوا |
 لودر اس هلا هبلناود قیح رد هدنسو زرا كیا تمدخ هپ هبلعلود هلهحو ره |
 كع بیغرت هپ هل اصم نیم هنس هدارا هماع تحارتسا لاصحصسا یبزراسبها

 ۳ ! یعنی بل عقم دنيز راسم لود ینیماوا عشجاوخ هطسوت هرزوا

 د هراسلود نالوا یلاخ ند هبراحش ی راسلیا تمه فرص هج راپ هدب اب وپ و
 تب سحوتسم یرخو هداف هپ هسیلعتلود لات هللا ءاشنا یدلیاربطشت ۱

 یی یدلیاراهطا صولخ قوج كي هز وس زاردو رود ویدرولوا قفوم
 | كکوي آرب هلپ وب كاتلود انابسا قر هلوا تبع هنپ بو دیا عاتسا ینیرامالک
 | د ا بل روا ین زین ایج یکی نمک« شن

 ۶ بانج $
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 | باوج نکیکیدلبا داریاوب هلزپ تردابم همالک ید م وقم سلبا هدکد ید ر دلخ ر
 | هیلعتلودمیعم ندنرل رو ںیهاوخ راهطا هلرابا ید مدا سع م ردهدناوو کپ

 | تنایص هللهوجو نر یت اش كن هیل عنود ید مهو رداکد كعد نوسلبا لوپق
 | هنطسولوردیمراو یا داععا اتل ود اب اسا ك هبلمتلود مدار قجما م ردیا

 | یرلتلود وعیسمو دیس هدانناوب رک کف ردهعزاب هعلود هدب ول .ردییصار |

 | نشا ترهشو بف بک وتن وله در دیبا ی هل زار رده |
 | «دراعوموب ل زوب یراق افا ؛لرانوب هکنوسلوا مولعم هدوش نکلزمهکچ اطاب |

 | لاصجعسا يابا قمري ندنرپرب هتفر هتفر هکلب هطاصملا ماتخ دهب .ردلاخم
 | هپ یمطصاردص بناج ملاعب یدنفا سیر هدک رپ و ماتخ هتمالک ب ورد هل هوا |

 | پودیک, دعاک زدرلشُما برقت لد هپ یدعس هنلجم الند هسا ر دیا اضتقا ق زاب |
 | هپو دراز مراید فا من یایلوا رکاو ردیا ر ویمن وک نوا شب كلدهپ چ لک
 | سما راررویب نامرف نیس اطفا باوج هلر هبا نیلعت هکلک بو دیک
 | ماينخ هتسلج بویدرولب ریو یس هبوجا ندیا اضتقا كل د هنوگک شب ترد
 ردشلرب و

 بولک هبی دبفا سید نوط وف راپتخا اج رت ساب یترایقس هسفارف 8
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 | ناسیو لاوس يزکرطاخ ید كب ینلیاردزاو مءهدافارب یخ تبان هرش :

 | یمهدافا یدسقا سر ملک داچا عافسا یموصخ کج هدیآ ۱

 هرکص ندنکناقالم هلبسبجلما ات اسما لو هدرانگر اسغتعالا یل نکو دیا هن |
 هپ هب اصف ی هیلعتلود یلارف اب اساوک یدلوا عب بش تداوجر «دنلغوآ کا

 نکل كدب اود شفر و رارف هیکعا عنو رس هما لفب ةلراښيا لرب لوبو

 هی هح ایصم نکلع کیا اریزمارب هنشیا نا هبلمتلود ولر درب یطسوت كنابن اسسا
 RSENS دا ای ایسا رډمولمم ین دلوا تمس دنکلاسع كني زر بس لود یکچ هدیا توعد ر

sapeble 

 ۳و

 لرملب رپ و رارق هدموفم سلح هرز وا نوع موتکم نی تالاکموشا
 ند قرط ینلود اب ایسا امدعم هلمتلوداب وک «زاندپا لاوس ندننبس كن اق الموب ۲

 [] نو هرک اذم كلا هنامرحم نب هل نفل وا سلوا دلل تامهمع صعب و توراب |
 ینوک ی سنررارازاپ یب یرکب هلرفص نکیتیلوا هلوافم م هر زوا نام يا ۱

 | یطسوت ید هسیلعتلودو شما راهظا طسو تروص هرزوا كنبغا بیغرت
 اه دین 3



 جن 4 ۱۳۸ به

 هناعا ضرفلاپ و رد ره اب نعا یرراک دا هظحالم نس دنف کد الود
 ها تخاوا قرارکفرط رج یاد لس لع ےل ةو د 4 رهساوا كح هديا

 هن هرضاح لاوحیا كناپ ور وا یکخهدیا جات !ییهیموع هب راجت لردیک ٹر وصوب

 درک بۇ: لوا ی رع حر لیلود ات اسا اعا ردراکشا نصا هس رولو رطغز

 نکو شورف داندزا كن هیلعتلوبو هندی 4 ۵نتین لیصح یتشیاسا تن هعاع

 یار, هلی وب هنکو دیارکشهاوخ هبنرم ل اک هلاسعسا ی الاح جهل وا نجوم
 هداشا لواو هب هکر اتمزپ هداتتش ماباهک هلوب_ردبف اک لیلد یس لب یملصم

 ضرع ند الب وطنوب قد بلوا قفوم هب هل اصم قیال هي هبلءثلود ناش
 نط نح هتلود ابن امسا كن هبل عتلود ب ویا زخ ات بسک هبربخ تواص مو

 ترخ انسه مو تاهاس باک | هلنروصوب و قعلوب هدتمدا > قحهلوا نجوم |

 نوسلبا دپ فک ند ه رفت تاکرادن هیلعتلود هللا هلسو وب هسنخ و ردکطا

 هیلعتاود ردولموا یعس هنلاکا كن هی رفس بابسا هد اب ز ندیکلوا هنکماب مد
 ندنفرطرلتلود نابم هکج ینو ب وروسب لجت هفدص نیمار کا نلارق ابن سا

 یدابه یشیاسا لر هار ابسعا مي“ هب اینا ء ربا دامه لاوقا نالوا نام یداربا

 جارد تط فب یا الوم ید هتلعتلو د هکید) ۳۹ ردلومأم یسلوا مات

 رود هدنرابداو زب رولوا یشره هر وار وب هدارا یا طز زدن د نیل صم

 همالک یدضا سیر كجم ریو ماتخ هنمالکب ویلبوس رزوس قوچ كيزا ردو

 یت ادارا وببشا ندیدم وا هن یو اک 21۰ هزئسا تولوا

 هز سود لب یجلیا هنی مس رونلف رؤمأم هلهچ ون مردیآ :هداوا n جن یایوا

 لرهب د ۰ دیا ه د اها داوم صعب قر لوا مزوس ید: لو رووا راعشا

 ییکودیا عا هده.ب م سد قح رغد هبسپا ول دکو یخی دا لوا شابا برح

 تایتحا نده نی او از وم ییلوصح نم اعمو قیا سنا A هيلع تاو دو

 نگادر هبیلمتلود طس وت كنلود ربتعمزب یکییلود ات اسا لیا ن ا کج هيا |

 "رانا دیا اقا ند فرط كلنا هد یا لوا تیر لبم هپ هج ابصم نکل

 ۳ اش ارز ردلکد اچ لب لرد ندنف ذرط لود بچ ف تج دن بط نیلام 7

 ردرها_ظ ندنرلکع هرم هدیاو ندر لک دنا اعا هنوکر بلد دش ینیدلوا ۱

 1 ناالعا ارو ۾ ولوټسمو یکید بلک دنا جج ر هکج ی را ابل د هنلعتلود

 | نسح نی رف كشپا ب هدنروص یکیدلیا مج رت هه رات ییهط اضم نالوآ بحوم

 توا عاعما یت ادافا 2 سود ك جا ىجا مدو ریو ةا وپ هلرب رادسا

۲ - 
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 هپ هکر اتم هداتش مسوم ۰ مرومآم هک رب رم هود هلیارا بسا یب هیلعتاود
 لود هلجح قعلوا هما تو مکر هد هکر ات مانا هدنعت بولیرپ و زاروا ٤

 هاسششا هدنفبدلوا ربخ صع هد فح هیلعتلود اصوصخو هدنرلفح ن زرا ها |

 هیاغلا هباغ یسلوا نا هوا مس همیفطایف كت ةيلع تلود هعفد وب هبل راو
 ةنسولو ر دمولع« یییدلوا ینا ل وهج ید برح نکل تواوا ند انس

 | فلت لامو ش وفن ردقوت نوساوا موز یس هبلغ كر هيلعتلود ید هد هنآ ||
 ید تلود نالوا تلاع هلرب هظح الم یسار وب ر دش ون هاتسنشا هدنهح ملا

 تیلاغرپ هلو رضا ردوللمب یتنیدلوا عفانو ولرخ كا حجر کنج یمص #
 ت كت راکو قسم هد هپ ی دنس ردولماسبا توف یقو نکیآ هدلا |

 ناتو ول ترا هاباهتسور كن ولج وسا هد هرهاظ تروص ه> رکا ىنا ەە

 ERE EE وع ضر ےب هک ییولجوسا کاتا

 ولات بسا هکنج یولح وسا قر هوا تمدخ هپ هیلعتلود « دنرلیداو ر دیمولعم
 | هلرب تر داسم هم الك هس و نفادص راهطا هلبااسعا یغد دلوا شعا تیعرت

 بسانم یرل لود ای سورو هزیلکشاو هس کارف یب شن ی ولحوسا

 تدم كل وقسم رظنلا عطف م ہن دنرلق دلل وا شعا ا ت ومر و کیس

 ضعب یکیدلیا ی داوا هل اطعا هوولع هدنن ورد حوسا و ریند هزفاو

 هد ج وسا تب کب بولا نذر رخ یر ی یی

 هم هکر د یوا سوم ندننواسقم هلا ول وت بب رفت لوا لالتخا ا
 هبدیلعتلود هسیا راقیحیر هنیفسوقسه کد یا هد آ هنس هدنر وصوت بو راو
 هن اتسود ىى هظحالع ین هلوا بحومقر اصمو لئاوغ هدر هچرد هل
 یرلتلودایسورپ و هتلکنا یتسلرپ ورارق هنس هطاصم ولحن وسا بوبد مزدیا هدافآ
 هنر هلام كنلود یناوب ید قاود ایاساو ی رلکدلبا د ارا هنلارق اناا

 ندتموا تعم یه ولج وسا اب و هد OE ییکیدلبا دعو وز د ح ردیا قس

 شیارب كن ولحوساو ییراتروص اوب را رار ae بطاتصم یهو قلوا سوا

 منم ندحو رخ هک دا ن_ریدقتلاالک لع ساغ ود وفسو ا همه هرو

 تنراتلود ابسورب و هسا رقو هر اځنا هعشب ندب ول ردشلیا راعشا یئ ی ۲

 یتشب یراجهح هلبا هن بامتلود هرز وا ییا ره كنلارقاتناسا نعب «دبابوب ید ۱

 ندیا نضر هپ هب ر اع ې هیلعلود هکدلاق زدلومأم یرلتمه مانا هدخالصا |
 نویس ارا یرادنصاقم یدنک ینا یرایخزهدز يافا ندنضا رعا رلت "او دا

 مست ۳ جل
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 ك اب اتساو هسلا

 ضرع طسوت دص

۱ I ee 
 طسو بویعا لوق درحم طسوت هرکو ب ید هب _!هتلود ندنکیدلک هدبا مددصت 0

 هسرحر وما هبلءلود یالکو هدلال خو كلذ ىلع ءان یدرنسا ل افکشلامم

 یا هحورب ند راف دنلوب لوغشم هلن ان کھ ارق هدا ز ندس دو رک زا ۱

 رووا رادتبا هنت الصمت |
 هسنارف قم هدن داعسرد لردپا طس وت ض عواد ارو ادا هپ ہہ اصم :

 یتدولا وهدم بول هبناکم نو كن مرک نادر ی
 كب رقص یس هنس :Ct هک موش ند تابا ترا اتسم هصوصخ وب

 هصعطق یکیا یفیدلوا شمریو یسیییا ابن اسا هدنچوا نواو هدنسکیا نوا
 یاسا هلیسح یتلهاوخرمخ هناسنا عون یدوصقم كنلارق اس اسسا هدرلرپ رت

 وشاو هلبسلوا ترابع ندکعا هل بچ ع اسم فرص نوحلوص> ك هماع
 تلودرب یلاخ ندضاغاو فرط یب الماک هقشپ نادنتلود ایت اسسا هد هپ راح

 بولر هدیا نیغرت هح هن الاباال هدا ز ند هلج ی هبراحم لود هلیسءالوا

 د هو ام لود هدنصوصخ یالصا كن هماعو یشیاسا كتابو روا هعفدوب

 یلاخ ندماراو حاسطا نوحا یرل طا منع هتم كلا رام لار ییرلتمه |

 هنسهرکه ی هراو هسناراو یان داععا جد کب دره هدنعحو یییدلوا ۱

۱ ۱ 
 هد هن اځ دعاک, نوک ام نوا كموق رم رد ه_نغندلوا شف اعدتسا

 هدهدناوا راد با هب هل کم ءل ردیا تاقا یسیسلیا اب این ایسا هللا یدسنقا سیر |

 هب هبلع 7 یبسلمیدوا E ر تردایمهمالکم وق مئچ :
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 تصخر هپ هلاکم هلیایسییا نوعا نان یسهاوخرمخ تتن هسرولوا یضار

 هنارقاناسا هد هب راح نالوا 0 هده هلاحا 9 ژ دیس ا أ
 صخا یشیابس | كن هم اع درج بویلوا یصرعرب خو ىلخ دم ول ردرپ مجه

 هقر ات ادو ع وساو وفسو هک نانلوب هرزوا هب راح مولا ن دنغددلوا ی لا طم 1

PR :رو- مأام هصوصخ وب یرل بیل بنایسا نان بن هل. دی درب  

 ایسورپ و هبسنارفو هزیلکنا ن درل_الود نالوا برا ردراشلوا

 یرلت با مط هم كبشلارهانایسا ییراسه هدا و جد یراتلود

 ایا سا ن الوب « دن دز هرو ڪڪ ذم لود هپ اجهناو,هدافآ یصوصح

 كن هیلعتلود هليا هدافا یر ه داموب هتشا ید نب راب ددنلق نییعت یرا_بجلیا

 "هدارا هدیاب و یر واوا یضار هنطسوتو ردیمراو یابی ا اسا
IIIT سیم 

 ۳ تلود #



EXEلا او وردا | ادا یا او هلاژا  
 هو کک هلبسز روس هوا هبلاطم تا دف یناارب یفادو یطفحت

 يوا ساوا تقفاوم ندنفرط یلود ۰ هک دلتا فک وا ا

 ید زاض هلا لآ ترد تود: کز ولها لردبا ذاا تصرف ماع لارو ایسورب

 اک لرب لفكسو ذعو یاسا ییوقت الخ ادو اجراخ كمر هل ن وا
 هد هرص یکندلبا هتل یاس | كمر وشود هنعاجوق ودنگ لافعالاب یژولهل

 هوقو نسب ةن اللوق یکح یکی طتتسا هدن ولا هنحووآ ید ین هتلعلود |

 كر دشا ل اعا ه دلت عورت نتن اہل دص ةو ید یی لع ود |
 هب هیلعدلود یسیسلبا اسورپ تم هدنداهسرد ندنکیذلبآ شدپرد نس هعلاظ»
 ك اره رفس ضعم وشر اف هے ودنک رک | توا وف هب برو | نت نازاد-فرط ۱

 كج هل «دادلا نش السو هیلفتلود هوا ی اقلاو تازاتطخا |
 ندنسعا قاف لتا هک لر ناسور ك هنزرقو هو اه رن غآ هروص |

 یت دلوا هدساذوس قمر ندنر رب اود یناؤب ق ز هلوا برظضء ولایس ور 1

 دهام یییدلوا شابا دفع ےل اول هسارف ا رخو کب تیر دول هژزیلکنا یک ۱

 ۱ هتتشودنک ةدنکلاع 2 تورو ردا هوا قز ھوا کت ییالوط ندنزاح

 | یی ڈی زف ںونعا كلب ةا روش هيودنکه نب ارام تازابتما نالوا کس |

 هکارقو هدکیعا یس ةا د اننا راهش كح هدیا ق قد رفت  ندتلود هسفارف ۱

 هد هنو رخ كلام هللا هظقف اش تابش اع نالوا ملا هغو مد ۱

 ادد هدنه eh e ۳ داوا لثا د ار یکدق

 ده

 طسوتم هب هعاصع ید یلودا-ناشاو هدندیف حالصا شن که ی ۱

 هقفرظ یدنک نی دبلعتاود یر ره قر لوا م دنرکف یم ارفق ناش هدبولو
 | 3۴ یدیا راشم زتخاش ین راک « دیک ف رط 4 للود یالکو لا وا هدکماخ

 ۱ قتغا رف سوفن هدنکلم دارل تاود قح هل وا حن اھ هتساا تلود نالوا طسوتع

 ققردن اره هباپ روا لود قر هلوا اوه دان ینوب هیلعتلود ندنغبداوا یب را
 یمن هس اتم یاوقت یلدا نی هدنلب ا قمت نوبقسا
 وا ؟بشخلوا عبظنت هلبظت,وت كن ول هةسلارقدرخ

 اد اشتباه هیسوز وا نادنک دب تساتسم ول هسنارف هدنکیدلنا البا یعرق[

 یهود ها ہرا شاک همت هد اخ تو رنو دوو یوو هک 0"
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 ند هینا لیصافت کهن ی دبشلک تربح هالو خد هلتروصوب نینراکداکهدیا
 ۱ ۱ ر ولوآ مولعم

 4 تارک او تالاکم نالوا هلی ارفس را دلو برج هدنداعیسرد
 دڳ تاعوقو صعب نالک هروهط هداننآویو

 ی هبیلهتلو د رک ی لو د هزیلکننا اے هجو یفیدنلوا نان هدنرخاوا ثلاث دلح
 یدو لابس وار تو دبا نب وشن هکسج هللا دتعوو دعو عاونا یدلود عب وارو |
 ت یک وباسم دپ وازرو هیولرز تاک لیسو زانا تر
 هدقدنلوا داشک هر رام تاوبا قر هلوا هدندنفا رخ ایج ا هو ضع نطارغا

 یا زق جونما هلررا اوا ییا شاق نوش راق تویی ماسیق هتنواعمالعف یسب رب
 هنیرز وا یخدول هقرای اد هتښب هقشب ندے غو دم هل وا لئات هبهل وام تنو اعم

 باس لاوتمب هرکوب طقف بولوا بارظنضاوتربع زاچود ندن_نکیدلیا موته
 روبح هنر ییسودرا هقراسچن اد یرایسلبا ابنیوزپو هرتلکنا قمته قران اد
 ندنک دمهزوکت واعر دنس هعشب ندنلارفخ وسا ید هناعتلود یدیارلشعا

 قر هلا الاب و د یس هب رح "للاخ ندتکیدلنا دهع ضقن هذول ےن هقشب
 یتد ندنکیدم هوبو ی هجا هسبک كيپرکس هلهحو یکیدرو زوس هنلارقج وشآ
 نکلاب هدایت لود ج وسا هلا هیلهلود هکویلاخ ید ردپافسأت هح هقشب
 ندنیفرط ندبنغردملوا طبر ءدنس زونه یس هدام قامنا بولوا شخلوا لواقع

 فیلکتت سیلی ج وسا میقم هدند اعم رد یتیهلوا اطا كفا فتا دنس
 كت ذسنکتينزکس هد نا لوا هاواسعم هور کل "ید زالو للاخ ندتارباو

 ندنشیدلوا دهام یلاس كن هلبلج هنیزرخ هنيا اکوب تولک مزال یساظعا
 هرخأن یتساضما كقاقت ا دنع كرديا تاقوارارحا هل ل علو تبا ه-طالود
 یدیشلوار وب

 وپ وتم یس , هتسیا مویلک یی رد هرف نبانینلوپ یلارف ابسو رپ تقولوا |[
 هیقیتلوپ سئاسد لدپ هر هر ونام یکیدلبا داحجما هد هیب رجا تاکرح كعيرد هزفد
 نینلبیت هصب لا هیسور یتاتهلارهاظ هدانا وو مایق هنهارتخا یرلهرونام

 هدیولا هنلا ود یک ىج رلهرادا روا كرا ولهل هدلاح تقیقحو كما صیلخت
 یسدجساقم كناتسهل هرکص ییذوفن ینچ هلوا شن اف «ددفجناتسهل هلهجووب
 هیدپبانع درب ندناتسهل هد هلباعءوب قر هب اض هلبا راهب عا هپ هن ريفا هدنربدعت

 دوفن نالواراكر دة دبات سهل هذه هلال | كن هيسوز هل دوس قلواسرسد اا
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 لک هام کیا هززوا قلوا لشغرادفم سجن "رب نابه هدف بک |

 ردشلوا كق ت تادراو یخ هپ ها رض ندوب هلعءطق ۱

 کس ید تب فوق هیایشاو یسدرةبقح تهف كشموکو نوتلا نکلا

۱ 

 سس

 هرادار ها كغاطو بافت ا ن دنخب دل وا سا لس ۳« ییسج دژ هف ولعو فاظو |

 ردشاک مزال قوا هقیاضمراجود یرلشیعاو |

 كتفو لوا هدکد لند ر ولوا لاب هردقوش هد زو یشوغ ردفوش كتفولوا شا

 قکا كف ولوا م هرکضندن رییغت وب كن هکبب نڪ ردب دیا شورخیللا هدنامز

 لبو كتاودرلنوب ندنفح هلو | هدنمکج قم رابح هیدقن او 3 نالوا یراج

 یسلروس هر وک هن لام هلی واوا عطق هکس وفا امار بک اچ نقاش

 نذر ابصهرفس بواوا لیهست یمان نالماصف کلا ب یس هد كزوضو ظقف ۲

 لری اهن یک ع تادراو زدق قحهلوا قاو ههیرغس فرا طم لصافا 8
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 هلبا تایکیا یکی وب شا ناسنلا هیهراپ زوب هلبا هکس یکسا بوی ل دب هلی رییغت
 ۰ تی ندنوب هدبنصوصخ تاعیابم لر هلک مزال قعا هنوز جوا عیطااب

 یفیدلوا ندا يق الجو مو E تادراو ند :ةج هيم هلوا لصاح

 یکیدلک هریو هلا سوو هتک هيلع لود «دنروصوپ طف .ردهانشا یب

 یرلراپ زوب یکسا كتقولوا الثمر دراو قرف كب هدیدج هکسوشا هلی هعدق کس

 KA هکسرفان ۷۶ رولس هدا سویع بلا هدر مرصع یدورغ چوآ

 ینا هب هدنفو لوا هدب وا هک هکسرقان هدد رح ناکایکیا وس داو قر هاا

 هدزغ امز لپا ب رص هکس هدغاک تر وصوب یدیساوآ چ هيرو ةو

 قر هلوا جار هد نا تکشع هر و هنب راز كن هني رخ قر هلوا «دتنمافم
 یر یج هنلوا ز ارل كير وصوب یدرواوا كنيد ضارعتسا نادنکبلع لخاد

 رییصوص سلوا هوالع هبهنزرخ نود ید را هکس یرلکح هسک رانریلق

 دیدح ناژوار د ال شم بووا یراح تفك ول ید هدنیشوشفع لب هام

 ی هزاپ ردوو نوا بولوا یراتیلامردق هر 3 ترد شقلااس ره عن : رلک کا

 EVE روس E تفوح قر هلوا كعد یرابتعا یک یکهدنرزوا

 | یدیا لکد هدامر ر ونفوط هتاود ناش یر هلوا تیفکز شلوب ع وقو هدناود ره

 یدهز و هدناهرب ىح هوا ق هاوشزاق

1 
 هبلاطم یلابم نالوا دوعوم یسسایا حب وسا نکنا ریه هدیاب وب هبلمتاود یالکو
 فا هع تروص ررب ید هراس یارفس میقم هدنداتهسرد هدلاح یکیدلک هدیا



 ويد ر ولوا لطعم هتسلک اد تم تاود دنشوداد داکلک هنلوا بلخ ندرت کیلع و ۰

 هیر GE E شمانلف لوق یدو نود رونفوط ۱
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 یراکح هشود هنسادوس ر دغ هلیا فنیلکن هني راک الف ینسانفو تخو رفو عیب

 باا یس چلیا لنلق نوجما یان هل روصرپ کن واک لک یم هنغدلوا نهاط
 یخد یرارف كو نکیل. یدبیشلیا رادتبا هیدرک اذمو هربا هلبازاتدیا

 هدنرخالا میر یمهنس (؟۰۳) نادنعیدلوا كنت هسبارا فو بولوا جادت هتقو |
 هدف دزلوا نابیمرد یس لسم هیلام هن ه دنر وتم سا ن انو اد وع

 هب هجا نک ی شد نوا هب قد قرایصم «دنرا ام لوا كيە تاس وب :

 ردت ادن یک وص نل روک شدا رپ هسسیا زمو یم هراچ رپ كوپ ردیا ففوت
 هچقا كود رغس روپک راو یدمهلی ر و رارقرب یادلوارلب اخر دقوب
 مزال قلو هرات رب لاح رب لر هل ید ی دلوا مولعم چی دلوا كنعد

 هجرک ,ا بوللوا داریا نه ربیع زا كەك هل ةعلوا نا , یکچهلک

 جد قر هلوارک دن رلتروص وارد رخومو مدقم هکنوج هدة ا یسانفر هدوب

 | ند هیراسینعا روما تالماعم با سارا ضعب یح بویه هل روک «دنافرب ندنرب

 یر هناوا برعض هکسو ملعق ندیم اه ناعما لدوقن نالوا لوادنم هلفلوا

 هکس هژوقموپ هد نکی دليا دارا یتسماوا فرص یک شهوکو نوت هلینیع
 كجا یزکا كي هب رهس ۳ تویلوا جار هد رفا زاددو هر رص ملا

 شالوا غطقهکسرفا ید هدراتیا سس یرایضعپو واد رک دیا

 سضرف هز اپا یسیکبا دوار وا هلا هجو یخ هل وا خار هل دق ندن کو ډا

0Fهاو ر ناش ا تیشت كیروص وب هدکدلنا نامزد  

 نا مرد یدل وا هز اج همشنب ند_ععلوا راک یم زار س :دلار كشموکو كوتا

 ولتباکدوجوم نکل رولي دلوا لسصاح یش یلبش هچرک| ندنروموب هدقدناوا
 ء زاوا نالوا هلسضصف كره هے اک سد نوسنلوا هک برض E نمدومن

 كنوتلاو ندهراب روا یمهرد كصااخ ê بولا هی هنا رض ,یرارزو میس
 هت روصو: بولب رپ و یرااهب هر زوا قلو ا ند هراپر زوتوا شو رع رشتا اقم
 لصاح ندو قر هنلوا مع هکر س وشتم ندو نوتا نانلوا تسدرد

 .د ما لوا ند نکیدلرپو رارق هر زوا یوا صبصخ هنفراصمرفس عن نالوا

 هدیرللا كسکر ه هرکص ندق دوا عاسب یامعتساو لاسعا لرزو, . میس اوا

 کس نایت ملت هم رها هناك رض هليا هعوف ره تاثیف سدراناتلوہ

 € هب هکس و



 تب

 هل ةبلعتلود هدا هناا شب رنک هب مرک اذمرباد اک وب هلزضیسلتا تاسالخ متصل ۱

 یر تدح بوبا تعش یساطعاو ذخارب ولاول اد هب یدعم كرولا وروا ||
 هلخلوا تواقتم یر هکسو دیعت هب رب ر یراتکلم یفرط هقشب ندنشددلوا ||
 ور كلامو هح هلو راحود هت الکل و رد یساتطعاو دحا كن هسفا | 1

 یتسالعا تالوصحم هل لوا هدندب دیلخمایزک ا یتا زل كس الصاح |
E 

 هد اون ناتناوا گیس ود رب ۳ ل ى 3 زات

 دن هلکعا دارا ىزا ەل ندرا ب فو نشالک رد رگ و مو رگ 1 یراتششا 1

 ماسنخ هسلحم «رزوا ققلوا هعلاطم هطز وکر هر بمب قر هات سرارق تصم 1

 e وه یی هجو دو نید EI تی 1

۱ 

 هلا E iS تحاو ی ۳۹۹ نی اا ا ۱

 ندیکلم لخاد اعواو نوش وی زاها < ات «ارلتاوابس هرومآ لیطعت

 هرکس ز درانفو نج هلیحا كرات مخ رفت مان یداکر اب ردیحباو هب هلجت 1

 ٠ كفرا صم قاسفن الا هنعشع یوسرو هللا زەرب وه دن اه قلنا شپ هللا دا |

 ناسوب مالمسالا مش البدبت شاپ یطصعمافیاق هل غا رویت هدیشک نویایهطخ

 . نا یمرد یتروض یضارفتسا هسها ن دود بودیک هنخانوف كنیدنفا لماک دم ||
 .یتفیدلوامزال قوا زکات هلبارات دبا اتقا اسو مارک ودصصوصخو و |

 || هدکدلیا ناب یتکسدیا تاحصاقاتوط موتکم تاغ بویقا زاوا هعبراخ نکو ||

 قوی قیرط كنکرادتدهقا نیر مکلع خاد نک مدیا ل شکن هتک |
 | نکل رده رک دخترک یل نا دنا ہےکا ندرخآ میاد کز اذن ندلود لاک رهب ۱

 لوس ندنب زولوا ید وه ی ا هز هدام ول ۱

 . هلکعد مر هدیازب و یتش هدام نضارفتسا وتشا هو تان دف هک ےس راد

 ه نو کتلو ا ضرع هنهن اها ئ اک اش ندا تملک و و رط ید دلوا ل نشو

 قلقا م نح الع لاره هدلاع نهدلوا زواوا لزوک هنساوا نک دوعن ارادت

 1 زواج هرخآ ن دما رکر و دص کا هر دابم هد رک یدنفا مالالا مش

  زروحهر اتسخآ هه ارکساا عم «رز وا ی ام تارا حبت تار وارضلا

 یاو ا ضارقتسا نادکلف بم دن الردت كار هجر و زار هیم دام وب الگو لا نبت

 هزار ام ی
7 = 
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 ةف نس نا هظ>الف جد كاجو مس هتل وس قارا ف ۱

 زکه سود وکه فر طو لوا نوکر ی رنفد كنوادبجو ی رادار وب كن هدیدح
 نحوآ هت رح د > د هادا رلوا ھ ق ر م دیا ردا مادقا دن

 یت هداف ہےکا ۳ میظعلا هللاو مار وصف هدکم ردن وک ه- تک رو

 ۳ لبا دادعا هی هیلعتاود للاعت نح روب وق رسوخ وا هد رل هک ی

 عطر وی( زنم هزاب یی اوج و رس هیلبا ییسو هظخ اخ ین درس وسلو
 ردشلروس لاسرا هوبامهیودرا هللا رادصا نونامه طح

 كن هم هدهد دع سلاحم نانلوا د-قع نوصس هد ام هیلام نقاضم لصاخا

 زج راهظا «دیاب وب راضح هفاک هدارب كل لاحم ىح بوم هنلو هراجرب هلخ
 كا اعا سو رع كب رشف ی رکن شا نوا یر ره تابه هاا ترو

 ھل اسح كتفو و یو رع كم شد یرکب تدقولوا یدیاراشفرتو رارق هرژوا
 لیصاح ند هناعا هر وصو هد هار راو هشو رغ كس رد قوب زو یکتا

 یتج هم ه وا اود هد رد كئرمم قر هلوا ندليف تا جرح يش قح هوا
 هداموب نمم ة دوا نکم یرادت هصقا ندکتلم لح ادو هتعیدلوا مولعم

 عاجلا تلود لاحر صعب ةد ه اد ك ادنهک هد لو با نوختا

 كنرب ن داپوروآ لود نالوا تسود هدراکدتبآتروشم سلجم دقع
 هل رط ضرق ىجا بو وار ذل يسمو ضارفتسا ندن را |
 هل لوا رذعتم سا-طعا نهر هحرو رهاط یراکح هنئسا نر لا

 درش و كراو رع شو هطنح ندنالوصحم هسور كلام هلبا لهم تدمر
 ادا ید اف كركو لالا سر رک هلسانطعا اشنا لاشا یان و
 | یصضوص راد دفا ند رک لاد رک دلا دل یراتروض قملوا
 ناکمار هنضارهتسآ دعقا ندلود یدم هلو یخالعر هادا هرکاذم هرک چاق

 ةت ید یساداو دحاتروصو نوا تفدخ العا ندو هود هسرول و

 ۱ نه هلوا هلا هك رفن دنح هلب هل یرارق كيوب نکل روللو هزاحرب كر هلنوشود

 ! تروشم سل ر نوعا كوب كره بید ر دیللواربرپ ار وش بای زانو اتع
 [ ارهدسا رسا ندحراخ هد هلع تاود نکنا س درب و زارق ةندوظ

 | تمیلغْود هدر , واوا فف فقاورلنعد هس هلام هقناس حرم هاڪ ددم قا لاثالات

 كن هرخ اص نالوا لومأع لوصح هلو هس هدلاح یرلقدالک | ییفعض
 ازت مو تدشردش ره هلعتلود ودر وا بسا

 و

 4 ندرامعا ۳



 هيا تترد روسو باکر زاهد هل یدروا ليم ا لس قر ةنلوا

 : ضرملاب و یدناوا لاک ندعی صد هک دمت رللاحه رم هب یلاع بان د هصزور

EAاعدو لاوما دراو  FORENلصاح درسا 4  

 یفنج هی لوا مه رم سهراب كنیم هنا یس هلوقم تاسزر > هل یب یتدهساوا

 رظا قرص و و e ید ۳ یزج نج هوا 1

 ندا ین هدرد و هعشد ندععل وال: صول هح نده ربم تاعطاعم هنو شوا

 قحهلوالصاح ندن وب ض ب ويم هوب جالعو هراچرب كج س , هلک هلوصح

 تره وز یی هل ج ندنفج هبلوا فرطرب یره هس اضم حد هلیش زج

 ندلا رب ند غی داعیص هداب ز ك كب نوباهیود را هدلاح تب دلوا ش ا السا |

 1 لن E EE لندنفا لب رھ قح هدازاشاب دچا لم کز

 ج

 نوید باما ندنفیدهبح جد ینوپدولیلکیک ی زدلوا ی الماو لاوما دیملیخ
 2 سس اک

3 

 یدیاراکرد

 ا ی و تا ندرت اترا قارار
 و 2 مرا شباوا

 هکلب هیس دمای بیت ہد لح ةا هبوب یلاح كن هبربم لاوم او تام ذو |

 ردنلوا لصن زا یدزولوا رادمهرفس فراصم ندللا ر

 ۱ هنویابه باکر ندضرط مرک ارا دربم هپ نوعا يساردنوک هسک كيب ترد چوا

 ار طور بویه هنلوپ هراح هلهجورب هنکرادن هر ا ندنکیدلک همان دان رف

 كس ترد ج وا ندلا رب ردنلوا م وامه مولعم م نكه قبا ضم هدنصوصخ ھجقا

 ا رووا هه هبربم لوما وطن ون یدنب هدنن فراصم دون ی درو |

 ۱ رک دمو ما یوم )ب هک هلب وش ل بیس درب و باوج ها نوب اه

 تی

 ید علج خب یدک لا ۳3 ET أ دوج وم س شم ها هلا هک

 1۰ زکپا سنج یاس زن رخ ae عود هد بدو ول مدار

 تاد ا د لچک د زودنوکو هه رک هاو ردیءولعم

 | یتچارخا وا هیج مدلما لاوئس ندر طوف یدلک هغوبا به رطاخ وید

 نءولعمییدل ریو ندفرطودرا يرام روس هب رجو را شعب وسهدنروشم

 یراب رد «دفکلوا تب و رندر اموب نفس فراصم رلیدزاب ب باوچ ورد ردلکد
 ها زارب ندلا رت هکسلب هاك هےورط و یرلدلر وی ر هم 3

 هد هیلعرد لر کح ردرادم هتسیاز دةنره ید واهبجو یدرونلوا ككرادن

۳ 

۲ 

0 4 
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 راز فقؤت هد لح ر هدانز ندنوکق رقزوتواو ارد یک ندفرطرپ بولک |
 o E را ۱ا وا تکرح ةر ظهره هدب رکسف رس نیعم هدنروصو ۱

 كيلا شب ندرا_ةاحهسزاوج ندنکیدلکمزال موی هرایس وقرب كج دیا |
 یدرذیا دانرف هد هثاو تامهمو اع دا نسعلوا هلرادنرکسع هدایردق |
 یدزاوایلاخ ندکمجا د راوت ر همان دا رف ةلوقعوب یدندرافرط ر اس 8

 هود یکیا هلی وب نکبآ بلاغ هتیداربا ق رصم لسصالاق ك هیلعتلود هکوبلاح
 قرهلوا هدیسر ةَ اه دخ هیلام هع اضم هدنف رظ هتسرپ هلبسح قعلوارقس ندر ۶

 نالوا دقعنم هدنداعسرد نوح هداموب ریز یدیشهارب هدنرمح یلود یالکو |
 بویم هنلوب هنسح تر وص رب ن وا یرصر رک هت وب هدنروشم سلاح 1

 هرادتتا هسعقا و ر دیکیا ندنرلفاچ وا سن وتو حریف > ی

 هیجیکنز كن هسو رب هد و رنا رف هراقاجواروک ذم هر زو قم اوا :
 u ل رکن شا ا هسا ےےےکا هسک زوبشب كس يد ن دنا ۱

 ند هک دنحرانلوا یویعم هلی اتو تورت هدهسو رب ہدقد لوا مالعتسا ۱
 شاو دعما تیفیذ یکی راجت دادغب و بلحو ماش یدرآناو ب ولوا ت رابع ۱

 هدلاح یتیدلوا یس لوم ها رم یراتراسجن بوبلوا ولت بت دنا دو می
 هو هل لو لیصحا منع یر هلوا ندنس هلوقم تاعذ یاوما كنسي رنک ||

 اننا کج هلی ہوا هنادنسا شورغ كب ز وہ لبا لاح جوک ك ندنسسابنغا [
 ا ۲ cT دیشعا وا ۱

 لتقف هلببسح یافو کل اطلس اعسا هرزوا یمیدنلوا ناسی هدنرخاوا لات دلج |
 لاوما كس هدوب و ناد هب ندیارارف هی هیسسو ر هليا ناکرزابیرتعد نانلوا |ا
 نادم للبخ هب یرمم هد لا یفنودنلوا لیصح یرات اسءذو تعنو رو یرااشاو ۱

 اعا نالوا تخورف هعشب ندنفیدلوا ل اباق ی یصح كن اعذ نکرولینید رولوا |

 بولت هل وا لصاح هصقا یر هریک هنیرل_تمذ كيوب كنوش ید یرللد | ۱

 ید یدلوا رده ام كن رعد له ندنکیدهزلب روک هداف لومأم قفو +

 اراب رحى اما كني رایشا نالوا .تخورفو یاهذ ارنوب قرهلوا فسا
 تواخرو ل ماکت نوسناوا لیصاح اعو رش بویلقاب هلکوکور طاخ هليا هدن راتمذ |

 ردلکدی رانوک تخار یدلیا بسک یراهجزدوب تضم هلا نبع ضامغاو |
 شل روی زادنضا ناویان طتوتدزدرلنوکق ح هوا ماشهاو مادقا نامه |

 نالوا نوبامه تاکر ؛یرتفدیسم هلب ر وک هد اذ هنر لومأم هدراضوص وب و 1

 کلم

 ی



HEK ۱۷ Free 

ESET 1 
 لينلحاوس هن وطو هنفودنلوب ند همزال یلاسرا مربخذ یلک یخد هنفرط هان

 زادرس فرط هدلالخوب نیم هنکج چ هيم دبا هرادا ینوپا به یودرا یبهرخد 1

 نالوا دوج وم هدنرا هلکسا نووسعصو ب ونبس هدن اب ی نالوا دراو ند بعمرك |

 هنفرط قچوغوص قر هنلوالیمح هنیر هنیفس نمأت-م هلیقب رط هر وغیس هریخذ |

 راد عمر هلضف ند ؛داتعم تاعیاسم ید ندنز هلکسا نکد قاو لاسراو لقت |
 رآیما هزکد مرف هلی هنیفس نمأتسم قر بلوا هتروغیس كلذکو راد هیخذ |

 هلذل وا جردتم یسعلوا لاصبا هنر رابنا یسقاسیا نوعا نوب امه یودراو
 سلجم نالوا دعم ن وجا ېس هدام ایسورپ ۳ a E یداج

 ىح هوا ماعما 0 عقاولاق هدو )وا نایمرد ید داموب هدنروش+

 هلو اتتسا زونه یاب ندیتلف كلي هربحذ هدنراهلکسا رکدق | نجما ردندداوم ٣

 بولوادو دسمزکد ق امتعناسرفیت زوتلفا نک ی طع كن اعدام نالوا بتر |

 ندنفرط یوطاناو ولکه نداعسرد هرز وا ت ا دلج اب كل زکر هرق جنا |

 نکیآ رولب روتک ید هلب لوتس نم اتسج قر ا و رولوابلج.
 لدمهرد يللا یکلهرایرب لز نع نات بولیکح یبهعیاضسرخد هدلوناتسا وب

 هر دلو کک د و سم رک د هرق هیسیا ی دعس ی .دیشعلوا لب رت

 زکد یاو یلوط ناو شکلوا لمن هن وامه ی ودرا یر اخذ کس ۱ كفرطوب

 یبسورخد لوتاتسا هد ها لوا ندنغندلوا شقير وھظ الغو و یخدهدنراف رط

 هع ی ادق كن هبخذ هدلوناتسا هزل | ذاعم ردمدقا هیر اس ماهم ء كجا رک 7

 ندنشدلوا جاتح هیهرمخذ هداز ند هلک كم نوا هبموپ بویلوا س رقم هررپ

 لح هلنوشو د طع داسف كحهدنا ر وهط هبیعوفو لعو طق و رسعی راد

 رج دنا سام هوس رەيلقا هنس هیلو هنسام نامهن دنعب دلو اریلو رعارپ

 كر هلضد زولوا لتاق ك ردنوک ید هن یا زا هدهد تولوا ا ر :

 ر ت رارق یہ هدام یه مرد هفرط قحوعوص حورشم لاونمرپ طوق

 در و

 كن ایشاپ ۳ نالوا یرکبصرس یاو لواو یرایلاو یسیلاها هوبا
 هن سوپ TPN N KERE ويقر | ایسو كنب ادنمک ۱

 هسپدا اشاپ رکب وبا ودیا ام دتسا نسل روب هبحوت هری زو هدیدرومان سی تل

 ۳ یخ هر زوا دا کم هدکدل ریدتبا 3 ایت رنج دنبوپ |



Freeاوج او  
 میس

 شابال من یس ه ی ثوق تلح اوسوب هلا نابزر و مم بولوارهامهداب رد نق ||
 ندنهددنل وب رام دا ولانها ردو انشا کلیک م ےک زاوا هدن رلعا هنن هد هلا ||

 لدلک هددص ة- زب ردشلرو ۲ بسانم ىلج رکسع ندفرطوب هب عود ۱

 ین راکت هرمخذ قر هلو یراج یسءهرضم لوصا دحاو د هدیش ره تقواوا :

 فانصا هدا اح ینیدلوا رود یرلن اکد یعکگ اویصعم هتي ر ای ناف

 یجدرمّوع نادعنتم ضعب تولوا تعا PERA هججن ندنیص ۱

 هاف لر احد بق هعو رشم یراصم ملوقمو هلل واراد هصح ندعتغوپ |
 شما ما ملا ىب را هزادا سما كنسسلاها لوپن اتسا هسا هیلعتلود تولوا مع |

 یراظن كراعساو ي دان j نامز ره یسالع لراس ینبم هن غی دوپ ۱ ۱

 تا زاما لود سا اضعب یضمهتدلوا ی زومام اهب ره ماف لوناتسا |

 یساجب لبه بطلاب هسا هدډب راح ماکت یدر ولوایدوم هن رللاصعناو لزرع ۱

 رد ن دخ راخ هل لوا هدن ادبی لوصا دحاو دبهدلام یکیدلک مزال قفرا |
 ی هبط تاتیف یی دلربا ا قللاحو تفو هک نالوا كح هرونک [
۱ 

  EC a ۱ندقارطا  E BEهدن داعسرد با

 یکی بز ونک س رخ یکم ولو فر رم لاو هبضتو |

 یر ر ۳. یا A I نا ا قص ا
ES 1قاضتا یب یانصا نادادلا قلخ ها هرب اس تاهح و هللا نزوو  | 

 | ح قرش لاونفر هلیسلوا ر رع هرمضم لوضاوپ تقولوا نکل ردگعا بیات 1

Kafهدنزلف رط سولعو ك جی هيا هدل راخوپ تولوا کل وب هربخد هدل وب  

 هدرکذ لا فلاس سلحت یسلکاب هنبلح «ریخذ هلوبناتسا هلبا ضاهد هراپ مشی |
 a ال «دنر وص یییدنلوا م هاو ل اجد بی هلو دلوا نامرد 1

 شی وا هثح اس دور هنیر زوا یسلوا س :اراضح ضب |
 ی اقف در اخذ هدلوب ا ردیسما وب كب هرخذ نالوا مزال هدتقو هلو ۱

 EF كکاهدرلنورق نوڪ ر رم .زکب هبیش همش هللا داعم |

 راز وا یه وا مع هاف نهرسخ د ید رولوا ېچ وم یافو لقا

 < زا و ۹

۵ 

۲۰. 



SEESسی ( 

 دارا اشاپ نادوبق یتکندلنافوخ ودرولوآ راربغا يح ود هدو دلوا یهاش داپ

 ېک اځ ۍرافاجوا برف 4تفو سیاه كا ناجاوس رایو نوکلوا کوس

 ی ۱۹ دهم
 ریتم

 یییدلواهمدقم هدعوقو كن هرکنم مات شعب دلکس کد نح وک كناشاپ لاطعب نالو

 هنس هده ع اشاب هزلا دمع ح ورشم هج ورب هرکو ب ردکرک هسالوا ناب هدنلح

 فیطن دجا نالوا تقو ےلک ا فان هدنویا مه یو دراو بولب رب و ترازو

 بونلوا بصن یسا دن وق ید اغا ےلس نالوا نیما هناسرتو یردپ كنیدقا
 يماضتفم لاحو تقوراشخت و دی اوع نالک هلیرب و هدنرلهحوت تراز و
 ناکا E نا اوودهمدخو ا رهو هشدنلوا وهع هايس "هدارااب هر ز وا

 هدنفحاعا لس نیم هنخیدنلوپ رسم هت ادیاع هلوهمو ھالا یرا اعم لدباوع

 یس 4چ ندنفیدلوا ی حا ص هلام هود شاپ هل | هلبع ّیح بولو! نط ءهوس

 ید EE ام ییاضعض یالارب هلا علب و لک | یراودنک
 هللا دع او ردشعا عینشتو نعط هدتفح یدنفا قبظ) هلبا اغا لس

 نوبابه یاغود «دنلولح راهب مسوم قر هلوا صوصخح هی اتش مانا هر وک د هرعبادت

 یف هظفاح یالحاوس ندنغی دلوا و رک د هرق كن اشاپ نادوبف هلبا

 هلغذوا ییرومأع یاضفم اغا نادوف یسنلوا ماقتاذخا ندادعا هکلب و
 محو یسلوا عظام ینارفنو یسکتچ ولتوق هزکد هرق_تنوب ا یاودهنسوب
 ندهمزال یسعاوا بلح هیاغود یرکسع دوایرا ردق كس لا شب شب هحرلوا

 هدد نلواراسفتسا نداشاب نادومش ینرهللوانا مرد هدروک دم س اع یودیا

 نوکلوا هود مرک اع قعا توذنا نیس ییلح كنب رکسع دوانرا

 | قرصتهر د وعشا ها هدلالخ ون ر ولک م زال قم او ارب یع ندن رافرط راو

 نوچ یرب مت رکسغ ندنکو دبا شمالوا یهاشداپ وع ره ظمزونه اشاپ دوم
 هفرطلوا نوا یومع كن شاپ دوم هساردن وک رونأب هپ هموقم لح اوس
 معمهدیسر نداوحوب بول وب عوبش ويد شفت مدا ندنفرط ا شاپ نادوبق

 هلب ون هرکص قرهناوا حاضباو حرش هنس رار چ ح ناخ دی دبع تیفک هلکعا

 لیصح هدعاس «رزوا ناو ۱ لج هب هرا_نعم ههل هدنر وهط داف ۰

 هل احا هاشاب ن ن ادوش یری ر رک ع و دموق سه لح اوس هرکص ندقدسناوا

 كاش زوج یکم کر زون هلبااشاپ دج یسېکب رک ربا رجاذکو ردشلروپ
 قد هلیرویب هداراوما یرالبا لاسرا هی رح ناق لم نوجا ینآ راہب یخد
 رد شر دیو هینش تاق رش هار عم اا ب ل ادوىق ید هنیکیا



ES 
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 ۱ ید رم وا تقو هک راکفا

 ىو اتا« هدرب ز هدنسل دی نوا لنشالوالا ی د اج یس هنس :OE )لغ ءان ء

 هدنروشم سلخ نالوا دقعنم نوجا یس هدام ایسو رپ نالوا هرک اذم ور

 فولوا ناتیمود یمهدام هرعخذ وشا هلی عفا قاش اوسر کد هرق ادا |
 یفاومرک همش ندب وس تناحاوس یل وطانا راسفتسالایدل نداشاپ نادوق

 ندنکح هیع هدیارارق ید هک یرلک شد ند غ دلو ا رب یلاراک ور
 یا تونس نکل زدق وپ ساب هد ددا اطاتعنا هک ها علوا ةشوتنو |

 ترابع ندا امر ناشر لح رک ا كنلحاوس یلدا مو رو ردهغف اعا تحاو

 ها طر یس هظفاحت نو وس هلو ب اود ید ردها یسهظفاحم هلغلوا ||
 هللا داع یسک: ر لک نو زب رطو هبحوت ه هداز حالوف قلا یل هدونو نوط سف

 هژاعا یس هلتفاح كن رال اس نوز رطو نوسماص هل رازو هنبر فس ۳

 قلروب رب ىع هنونامه یودرا ید یسهنفاحت رها كنلخاوس یی مودو قوا

 یره مذ طق دنج د رڪ د هرق نوعا بم ا رتن ناک د رو |

BATEارحا ىر اتتا دع ر اوو ارش نوو  

 ردن کلو ۱1

 لصال"ف ردر وهشمو فو رع# ود اشان هاد. یرادص اشاز هللا دص وتشا

 یر هناوا هیرت هدنسس هر اد تولوا ندنز لوک ئاش اپ لع یباح یلکیناج
 هدنغاحاط اربما تناشاب لاطب للغوا هرکصندننافو كناشا: للعو شاوا ادنهآ

 زاربا هليججرت ام ةدنتصواصخ ظذ اع یلسم جاع قر هلوا ادهک یخداک 1 |
 قحاولو عباوت هدنرا رف هان ا عرف کت اشاپ لع یسیدنفا !امدقم یا ما

 هدن رافد اوا ناکاو عب ز وت ها ررب یرب ره بونلوا راضحا هپ هیلعرد
 بولت رپ و ھن ادا غاب ن نسح یزاغ ات ردنادوش تقاوااشاب هللا دیه ون

 هاذا وب مدتشسم هرس هر یاب : نسمح هداتناوا ید اثار ر س ول مذقعاردص

 تونك هیویامش ی و درا هدناناوا رفس وشا نیعلوا ادب تقس انمو قوقح ه دنرلش

 هلا رکسع یلک هد ها دنس نیم هنفیدلوا ره اظ یخد ییلزارپ هدنکنج هیذاهم
 لوا هبختوتناب یتلنا نو زب رظ هلا قلن اریعره هنس هدهع هرزوا كلک هن وياه یو درا

 قلا مور را اروم بولبرپو ترازو بنر هن هدهع هرکو ب یدیشار دنوکه اج
 نیطصعر كرل: راو تبثیح یکی سی دنفا هلرب تسانع هب ودنکق الا هحورب یج.د

 ۱ ی رکصرس هبانا «دانناوپ تروصوب یدیشا ریو دادعتسا مادا روویسح |

 8 نالو #



ERN ta A,دلا یرکییکی یناهذا كفل شا0 ن دقو + دور  

 BE سک اص ه.راکقا یک ارق هراپ ها هع ور شما ر وص شیپ ۱

 > روشوب اسم ررپ هدنرایصنم لره درک هپو درا ناریمرسو ارزو هسا هدرفس |
 یدیا روناوا یصثو لزع قیص قیص هلا اےشڈراو باکنرا هبعاد ی درلناو ۱

 سم زکس ید هنسلابا ه تهانوک ہک هاو ندنحورخ كوپ اھ یودرا قح 1

 کودبا شاوا بارخ تکلم هليا یتادمنو ملاظم كنيرپ رهو یکیدنیک واک |
 روزت تادحا عا ندوب ید هنارو مو نازاک هتخاس ی دیشلوب تزهش ا

 ےہ سرا ن دنس هک ت د اصسرد وب د نم هلوا مسوم رپ كح هديا هسمجدو 1

 IEE لاک REE ودن کی نالغواربیکودنک ا

 صاوا هتخاس هعطف دنح لر هديا مج هنشا ید یناهفس زار ولد و هرادو ۱

 قیصقیص كنفالسا هدکدردتباتمارف یرارما دور ولاب 4 هبهانوکهلباتادنسو |

 | هددسب دردیا لوبقو زیوجترالفع نکیل ید توپ اسایق هناا بدیو لزع
 ۱ "یسرپ دا ندنساماب راوطا كنود نکو نینفاسوقابس بیاد سو صاوا

 شایع هلغعلوا لاح *دافا هب هیلعرد مالعاو رض اب قر هلشالک ا یعیدلوا

 رایشا هنسارج بنرت هلبلج هت داعسر د قر هنلوا لاسراو نییعن صوصح

 هپودنک كل ښکللسنم هپهازوک ی ړه دنکب لک هنداعسرد هک ه دنو تباع ردشخلوا
 ھوا سانلا تعلخ م ) رادرنعر ويصح ی>و هبح و ه دیوپاب* یودرا

 ي.دیشعود هنیدیف قمت دلا ید یلود لاجر هلع ن دنکودیا

 هل هح و وا ی د ندو رطر هعسد ن دن رلقداوا زا "ه دزاب هل دم هيام

 ید یسیلاها لوبن اتما یکی راک بلک هدیا تیاکش ندنرایدعتو ظ كتب رومآم |
 نوا نیم هو كج یدلوا راک هرب>- رد ندا رطا ب ودیا دا رق ندنسالعكرامسا

 وکتنکو ید ىح هوار هذن نام هب هرابرپ یی هناد تموم یدعیح هپ هراپ نکس

 نوسلوانوحا هيلا هدف دلوا یعوم-* ك رلت زم ناخ دبی ادبع ینیدنلوا |

 سەرو هداراوما هیاشاب ماقمگاق اررکم سد نوسنارا هراخرب هن هدام هربخ نوش

 یر دشودما هر زوا ته بس تن رلک « هرج د جد ې ر ات ن اھو ندزقو دلوا

 ند رافدلوا شلیا امدتسسا یب بلردنوک هبب رج ی افس صعب .زکد هرغ نوما | 1
Et 

 ندمنوشود یس هرادا كل ویب تا بنس تیام ناکرا ناو 7۳ ۵ ۱

 فرص هپ هیج راخو هیلحاد عاصم هوپ نالوا ندهضب رف یییطنو ه ه رک اذم ۳ 39
 س 0 ۱۸

VN) 



 هار جو ناو شقز ,تدوع هموکحرفم لوا نوک جافرپ یربخ یکیدلیل ۱

 لب دات هل غلوا نطاح دزاو لاعحا یفح هیمهنابط لیهعلو نکد هدادجا لوصو ِ

 هوم < ۱۱۲ خب
aa رو 

 یکیدږدسیا عجوب یا ردن نالوا یصاخ نين نیلا ۰ دقدلوا "لییصاو

 قجا بو دیا ترببع هکمردنیدا دما هلا كی سن ندنریولرپ یی رک سبع مایریفن

aOR 

 اۋەل شعا تمههلوخد دننو رد هعلق سلب هل يدا یکیارنکلایو تفایقویز ۱

 | یسسلیا هلکنا قم هد. دقراب ء اد سان ندعلوا مع ج هیمهنلوا تمواقم ۱

 | هسیلخآ ن دنرکبع هفراچاد یسپنارا حوساو ب اتش هنودرا بود لاق هلا :

 : نکیعواعود لاسراوررفس نالعا هنیرزوا هقر ياد هعشپ ن دنفج هبلوا |
 یدهع لو ا یدلبا دی دم تروص هنارا هلرب هدافا نج هبلوا

 ل اجر دوت د وع ه.ش ران کلم هلن دیر هبهف تعحنر یسو درا هق را اد ءابش

 سپاس نیهر هل )وا قهاوم هناوصا كتا ودو بجوم یتمالس كنتلود حوسا |
 ۱! زد شوا نیسو

 نون دم رح هلبعوس رودرا 9 ا لود ن نکا دهع ضع ید و

 یدنک نوسروط هوش هام هرخآ قر هلوا راحو د هپ هقباضم « دان ز كب

 یا هحور یان ندقلوا بارطضا اوت نفرات

 ردشلک ءعوقو دز ا ۱

 فقرو یراهتیهس هقراعاد هلا نانسنلوپ ه دهرملکنا دسر ولوا قح دعوا

 یسیسلیا ابیسورپ نکیآ هدرکفت ییکجهدیا اتقا ت دوع ن دلحمینیدنلوب نایات
  نکیدلب دی نم لک كتا هریلکنا هلب با ت تادیدجت م اطر بوشیپ جد

 كنا هرلکنا ی دلک مزال كعب تعراتم هلاقو لیف عفد هلیاک راتمدفبع
 ینراتسج یکیدتبا دوخ دوخ نکیا قوپ قص خر هتکرح هنوکوب ندنفرط یتلود

 لب هیلعتل ود هلم ام وح ن ده طع) اب رم نشود هتسور هد هلا شلوا

 نالوا دوعوم ند هیلعلود فرط قر هلوا بحوم یتنعالس ند رط زد قا
 یصوصح رفس طعف ردع اروح هنس هبلا طم كیا هک كس رس
 وله قیاسلاون ھر بوياق رص ۾ A همسر یک یرللومأم ی )لود یالکو

 .هدنروشم سالحو راهلاکم زاردو رود راداکوب هلیسرعلبا خوشا هد دایسرد

 ے چ ےک

 هک هیلامو هیکلم لاوحا

 تر دن یانو موټ الوک و بور یماسهپ ین ایشا ةفاک هلی نعرفس 1

 € بوک
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 كهز وک ذم ةعلف هدکدلبا داغ ققراو هنر وا اهتشردرفارعو ار لارق

 كن رل طباض ج وسا نکیا مدمنم ه اخهبحو تامه هدنوردو مدمنع لحنکا

 هدکدتبا راّزضا یرالازرقو نا تا نذ هی را وید ر درجو یرطخ یسضعب

 كنلم نکل زرضاح هک ادف ساتو ناج هننغوا نطو بولک هزی رب ین هج |
 امرا ممه نالواشامریو تاسواردریو عنا ماق هرفس ەق دلوا منم قا

 لارق هلرظردو تار کا ندع او ہر داتا ناچ تکا روا ا
 یولب رب كن موق رم تارفن نکن هدندیق كمر وک ز وس هنت ارفن تاتلوس هیلاراشه |
 یند یر اسو تفلاخت نالعا لبا ح الس ءلرت نیم هتکی ینو اوغا كنب  هدرکر سس |

 كن هعلق ارق حب سا١ دنر وه ظ كن هب رع تلاحوب ولندلت :ا تعتواتهةفا هزانآ

 ی روت اوت و تعارف عبطلاب نا دتر یکیدتتا هن رزوآ

 یناک درک س ندیا تغلاحم راهظا هرکص ندکد انا ترداتبم 4 ٌهداعا هلبااکرا

 یدردتا فق آو سح ه دنرالوصو هیاروا هلا لارا هسافرط مل وقوتسا

 حالش كو هت ارفن نامه هکلب بوی اضتقا بید هلهحو وب یرانا هکوبلاح
 لیکتو رهق هد اح یییدتلوب نر اتم زی مه ما قح هوا هدرکرسن نربدتیا

 مادقآ هک مو قوسهنی ر زوا نم دو مادلاو اضرا یرکسع هرکص ندکدتیا
 ی دغو همش هدنکح هدا طیض یر وسر هدنفرظ هلل تدم ی دیلوا شا

 مدرن هر ی ھر لد :کیدم هدا تراسج ول رد ر اکو ب نک

 قل واربخ اب هل عق زا رڪ ر ارو دایسفو هتف

 ی دلک مز ال

 هکعا برح نالعا هش رز وا و هفراعاد هد الخوب

 هلیتلوذ هقراعادهکنوج یدلوا هوطع ههل اغرب ه>هعشب هنلارق ج وسا ېدو

 یرفس حوسا هه:>وم قافنا همان دهع نالوا دوقمم ه دن اود هسور
 :هعفدو ءا هنیراق داوادهمتم هکمریودادما رادلا مولعم» کیدکب هدنروهظ
 هلاطلا ی دا یرو ؟ دم دادما دوهع تحومر یس هر وطار هتسو زر

 ندرفس | و ینيدلوا تا ذاا وربندن ذمرپ یلود هقراعاد

 هعطق دج ندنفن دلواروبح « دهع یاشا نکیا بنت هو>ولا لک نم
 ها فک رادقم ی دهع لو سفن اب ندهرقو سر اک ودرب نرامق نداق

 هرکصندکد تبا طبض هعلقجاقر ندلاربت بودیاقوس هنیدودح حو سا هلرکسع
 تردابم هب هرضاح نس هعلق قر وبنت وک ن اناوا رابنعا ینا تخااپ « دجوسا |



geبوک ۱۰  

 نالاق هدر وسرد و ندراتا-دلوس هدناع لع صعب دلار تیر زوآ جوسا 1
 تلاحو هلفلوا مهم يج ةيع لوا قوس رکسع هفشب ندنراظفعسم دعلق 0

 هد هبم زلتسا دودح هسکا لاح هنره نکیسشعا بلس یر روعشو لعع كن هماع

 ءدفاک او فارطا تولوا لب هلا لات مان نوسکیم نالو رومأم
 ردق كم رکن نالی هنلوا جو تلج ندنرا_ظفعسملعالقو دالب نانلون

 مان نی رت نا لوب هدنتمدخ هسورو شلردنوک هشیرفس حوسا هلرکسع
 رومآم هنیرفس هیلعلود مدسق:ندنر وهظ یرفس جوسا لاما ول هرتلکنار
 داتشنو رف اعود نالو هدنس هراذا رز هرزوا كغ! تکی« کد قا بولوا

 مزال قلوارومأم هتیرفس جب وسا عیطاا ن دنع دنلوب شا جارخا نددنس هت اسرت

 دیش
 هعطق لا نوا یساغتود ییبدلوا شع رهو سر كنلارف ج وسا هدلاحوب

 هدلاح ینیدلوا ترابع ندنو ر وف جاف رب و نیتفرف مک ه-هطق شبو قا 3
 دن القوه ن کیا هرزو اراذکو تشک هدنحمنا قط ملت ع عزم وقوا ناھ وهم

 ۱ كنول هیسو ر هدنراقدلوا قالغو لباقم هنیرب رتاعود یکنا هدنفیح یس هرب رج

 ردقلوا ید كنولج وسا هد هد دلوا فلت یرلیکرب رکج ب وط هراپترد شب
 بوط هر اپ ترد شعلا هة شب ندقد_نلوا طرض یراک هعطقر رکج بوط |

 یساتود ج وسا اضتفالا بس ندنف دنلواراثلاب قارح اید یرایکرب رکیدرکج |
 لدهلولحاتش مسومیساغتود هبسور هدکدتیا اهلاو رارف هن رپ ندزران اهلودنک |
 یساعود ح وسا هد هرو ؟ دم نخ هلکعازا و فقوت هدنحراخر وک ذم نا ۱

 ردشملاق ي روضح ۱
 یو E ارق جوسا هکرید یر وم هتسنارف ماناتسق :

 ۶ بم« رک دفا ید _لوا شا ین ًاترایتخان ر وکج اقرب ب ویا هلم هرفس نالعا |
 قد هلاق لاخ ندرایغا قطلا رح و شمیچ یساعود وقسم نالوا تعز

 رکاسع نالوا قوس هر دودح ارب یدرولوا شرک هنتسدالیتسا دی نوتمسب |

 هدنربو بولوا یکنج هخرح هعفد یکیا هدن رال وصو هدودح سار ید نیفرط |
 مولعم زونه ینبج هلوا رج هب لاح بولکبلاغول هيو ر هدنرکیدو واجوسا 0
 بسک نو اف فالخ كنل ارف جوسا یتوق لصا كن هنیرتق نکل یدیا لدد |
 یت اطباض یرکسع ج وسا وید ردیتقو یرسکكنيذومنو ل القتسا یکيدلبا |

 جوسا ارپ زر دشمروک شبا ی بی هلنروصوب عقاولا ف بولوا ییفیگل الضاوداسفا |

 ٭ یارف #



 لود ير دام هر رب لارو چوما هر وک ه لا ءارلنآ بودیار 2

 1 بورهک فا یا سوم هان ج وسا چاقرب نوجا قبیطت هنوناق
 ۱ رارید یدراقیح عازر, ةعضاوم
 :نیننلواربدن شو E 3 اوا رفس ن العا هنب رزوا هبسور هسپا ه ره

 نالوا هدکعاراذکو تشک ن ما تارقن ملعت هدنو رد قظلاب ع ندارن

 راز هل بل وا طیضو دا ن عده ای ا قیتورف هییسور هجو یا

1kهدام جاقرپ هی هیسور هات هار او یسیچلیا موم هد تر وس زد ارق  

  كتسصلبا هیسور ندپا تفراهةم ن دلفوتسا هرکون هک هوش دابا یک

 شات قغلوا یا تراس بلل هریع یم هنت اداسق ینددلوا ا

 | قلف ملو در هرکی ب یرلتک لع ادن النیفو ابلارق نانلوا م عازفو رت هپ هيسور

 ۱ هرزوا یساضصتفا یمهلاصم هحرازیق عرف ملفاو

  هطورسوب هسورو كارپ و هوار هنس هطاصم هیلعدلود 2

 1  ندنسهنس یکیا ناب تا رول ك یدودح هبلعلود هدیروص یییدلوا یص 0

 اندک > هلک مزال یوا بع رفس لد يهتف هد اما هته یتیدنلوپ

 ۱ نده رفس تاکرادن ن دید نت قمافلوا د در زی و دا و ۱

 ۱ لب هنب تم یک یو هلا و و AN هلا صم ماتخ وا وپا هلتعارف 9

 | هدکدتبا ییلکسو ضرع یداوم نج هیمشيص هلهج و رب هنو خل و رک هلصوح ۱

OES 
 | ج هی +" كنير اعر یک م هوا هدلا یم انا كلود وب شاتر |
 باوج هبه حورشم فیااکت ءاردبا لا عفنا راهظا وید مریدرکوا ةنسودنک |

 راد بورو تصح ر هن.ء ۱ تدوه هشیالو كن سما حج وسا هنکح هریو و

 .نالعا یرفس هلا ا و و ا و A E لا 1

 ۱ ردنا هعاشاو

 ؛ لارق جوسا هل روهظیک مرببم یالب یرفس ج وبماوب لوم امر غنم نک |
 اابیمح هغرویسرنیو نانو هد تفرصت هبسو رو هد دودح سار لواب لوا |
 ا هرزوا كع موعه هب هعلد مان ماهسعیردرف نالوا هد هفابسم تعاسسد قرف

 | ترشابم هنس هرصاحم ع روسری لاح الب هسرولوا سرد دطض بولوا ۰
 | هلیصوصخ بودیا روتفو تشهد ثار 1 هنسالاها هیسور یداوح کج هدا

 [ بدید اوا ی وا ق یو 4 4 هیمالسا دودج يم 9 رس ضانسا
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  EE Eهبا و نایلسنانلوب تاتنکلا سیر تقولوا یی ا مہ

 یولوقسم كردیا ریه اغ ودو لازا یونسزکسغا هردودح ولج وشا تاقالئاب
 نقص كن وقف کج هديا قوس هن رزوا ةيلعتلودو كفر وشود هفوخ ندفرظاوا

 د کج لب جوا ی ونس ند هیلعتلود هرزوا كمردتا قرعص دف رطاوا

 كنج هلبا وقسم زالوا هلبس هیت رکسع هلب وا ندفرطورب هدکدتیا هنلاطم هسقا ا
 كح ید ولج وسا هنر زوا یساتیدردق وب فید تن یاو درکه سردی

 ا نوا رفسلا ماتخ دعب و كم رزکبم ی را هنس رەس - نلوا با ن حوا

 هلا وهسم ولجوسا هسلک ید رولک مزال كرب و هت ڪڪ كي رجوا كد هيتس
 یدبشلربوزوسویدزها غرد هقا باع وڈ نو لوا اك هدیآ تلخ
 تخعباپ تلت هسو ر هدکدتنا ترذاتسفهب هی رغس مزاولة نارق عج وسا يلق ءاثب

 هی نا تکصعز وط یو قولا ىست بام هتنرهش قونسا نالوا ج وسا
  ۰ودنک تلود وکو واک و چک تاگرادت

 ولد ردلکد نو دنو رو كرو تا هتلودرب هعشت ردعتس هد ر ومآ

 توق كلارف قسد موقع رھیا ی شان ند کا ما هرس لے اطعا ناوخ
 دناتمم تقودیا زادتنا هناداسف وارد هلیسادوس كمردتنا دو دخت نامت هلال ساق

 هی هتنو اخخ تابساو هدیسر ر هبت سه یخ هوا لمحت یا راوطا رها
 كىسلا ەتو ر هلغلوا هدادزآ روو ۳ ةدب ریعض كلارف ی ید یت ةدامرقس قق

 ترشاف هلاکا یس هیرعس تا ڪڪ وا ت ودا ةد یسعا تدوع هئتسالو

 ق :

 | رخا هصقدلوا نم +. نر ئسلح تاب ولو ار معنا هنر یرالارق ج وسا طعف |
 ایت یا ماظد نات قمالوا نوذأم هخجارف رس نبر وا تاودو

 | زار هنهلع تیل علو اب وک هدرانوک یتحبهنلوا رکنع قوس « را دودح نیل وا
 | یضارو* شلیا توضد هقاسفتا یلارف یوتنا لود هبسورهز زوا كما تکرح

  EFتلمولد شعا كجه دبا موه هنیرزوا خوسا کالاعهشور هسز ولوا

 بولی وش هدسنان هاوها ثداوحوب راشمرا هب یدر قالپ صوضح هددت
 هبسو ر طب« دذ داراو هتشاندودح یزکسق خب وساناتالوا تسر نکرز و

 هنغیدلوا فلت مدا هلرتخادنا نوشروق ندنیذرظ بولپ زا ج دزابل رثاتلوس
 دنما نه یارعنا لارف مبوسا وید یدالناب هضرعتول هبتو ز ةتشا لار ءاتس
 سیلک ی هدام ب نالاتل اول + سور نکل .ئدلوا شت ا اد د هکشور ساما

ITI 

 ٭راکنا #
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 ندیکی هدر TREE تدموب ولدي دور ێا كل دن دو ۱

 یسهام هراقبج هیج * *هفردق لح هلی هدیا عفد ی ی طمع كنساودیکیدربشنب |

 هک لب تويم هنلوا دانا هیاشاپ نادوبق نکا روصو وب قحا رد هضیقنرب اه

 یساغتود طلاب رم كن هبسور هدرفسوب رک او . ندیفیکوب داع هتلودتشه |
 هدرا هج ردن. هسیلعتلو د یدبسلوا شاک هزک د یا هدب ویلوالوغشم هلي رةش جوسا |

 ا نولوا مولعم هلی هسیاقم هنتراسخ یکه دعاس رفس یودیقچ هلواراسخ راحود |

 ۳4 ییمهب رام ج ودا هلبا هور دو %

 بدلوا هتيم هن رفس نابود ورېند هنس لا شب هني رق یس هم راج هسور

 ولجوسا هک داش نکی لوغشم هليا برج هدندودح هیلعتاود یرک اع هیسور
 ندن راهطا هود لما عم هارو 5 ح وسا ود هبهرافیح هل اعر ندورط هن وا

 یپس هعلعدرب كتجلع مان اب دن الن میان هد هتاود جوما کو لاج , ید زاوا هملاج ا

 هعطق نالاق هدندی ج وسا بولوا شا الين ساو ذخا وری لوس یراج هیسور |
 زرارادعابم تفواکوب قرهل وا لاما صخا كرولهبیور قالی د یس هچسج |

 ناوب یارف ج وسا هدا اوب هلذلوا ه طو رشم تموکجیاود جوسا یدیا |

 تلم ناکدازلصا نلالقتساو در هن کیدل ا بشکه دب رف دهع كن هو اتسوکی عچوا ۱

 لارف امدعم لردیا داتا ترف ا او بویه هکخ

 هلرب لفاغت ند هب اتسود هل ءاعم یی دلوا شا راه ظا مط صل هتم هلاراتشم |

 دع ندلوصا یکعا لالضاو داسفا نهو رک ناکدازاصا نانل زا برد دو ول 2

 لمس وک هلرجب هنپ رل هعوبتم یرلیسلبا کدلبالاسزاو نیړعت هچوسا ملک عا |

 ج وسا ارخومو رها یرلکدلکهدبا نفیاسم هرکیدکی هدقل راکدابیسف نوا
 هلبس هدا ز هن رق هدکد تیا رارف هبهبسور ینالوط ندرلدمهب یربندنرالامچ

 رادتا هد اوا ¿ یسلاها اایدنالبیف هني رزق هل تفر هم يا هل ردیا رابهتعاو تاعتلا 1

 هلیسو زرا ماقا نخ !قراوانطآطاریکش + نوتب نوت, یارفج اد دنکیدایا ۱
 لارف هدنروهيراددبص نواه رة نکیآ ر ظن مو بفم هتصرف تقوروهظ |
 ابعود دف طلاب ناما لود هزلکنا نوعا طیاست هنیرزوا ةیسو ریهلاراشم ۱

 ونک ا هيا دیعاوم ېک كمري هک | | نمرق لود ایسورپ و كمردنوک /

 یسپملیا میقم هدندام سرد یی و برو دوا هلی رلعا میحلو صب ت ۱

 كوبامهیودرا ندنداعتسرد د کلو اا اهنا هب هيلع لود هلع هطساو |

E 
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 دوم هک ۱. دو

 ندنسودنک بب هدقاو شمزاب وید یدتا ره هلب رک ع هما یاعود

 تدوع ندنه اکشب ر یس هطا نز هرب كنواه٩یاعتود هل هجو نمک دنیا لقت

 | لاخدانودواو رک عراد قمر هب یزوا كن ااپنادوق هم دقا ندنتکرحو

 جرد هن رات قیقحت الب هسیا شعشااهبره نامه هلی اوا شلیا تاو رینکیدلبا
 هب یزوا رولوا تای ید هلضفاب نالوا هدیس یرلمالک ی اوت یتیدلواشلبا

 ارز یدباراو یهاکه كناشابنادوش هدنسمامهنلوا تناعاو دادما ند اود

 یراط ناصهو تلق ید هنارفن اود ندا و تلع رکو ندرهب را هلرک

 دادما ندفرطو نکیشلپا دا رف ويد رکیعو اعود ۳ دا نزا نوت هلغلوا

 ندفرطرهی یزوا رول هیسو ر عقاو ایف رولب هلند هناک | هدلاح یعیدم بلوا

 هظذاح موق رم هطا ,هلةلوا * هرکص ندنزالیئسآ هنسهطا نز هرب یرلعا.هطاحا

 هود یس هظف اع كموفرم هطانکل یدیالباق یصالسخ كن زوآ یدینلوا
 ةن دلو حاتح هرم قیاس لاونمرب هسیا نویامهیاعود تولوا هلا هب یک

 e , نادوبف کوب ندنغیدلوا ا ر ول هکله قیقوت هداروا كب اجود هداتش مانا

 بلاغ رک اغود دوخاب و ودرا نالوا قوس هغر یدرولس هدیا تزاسخلصد

 ا را بودیا لّزمم قوح یاهدنا كن هتسرب نوساوا تواغم لرکو نوسلوا

 ..,ردیعیبطرحا یی هم هنارف یب رح ةت هود هزات لب هاماو دادما
 ,یداب ید هني ود نک ب ویلوآرضع هپ هیلعلود كمل یره باع وب لو ولهیسو ر
 بابا روف الب هلیا ماعلا یرغس ماود هب رمق نکل یدیشلوا میظهرابخ

 قو هنیوزوا جوساو هني اتعب هنوطو رف يح بودیار وفومیجس هنس همزال
 دون یهدناتسملو لاع ای اصن قلارا ق لارا رودرا دد اهم ید دلو ا 3

 نوعا لاسرار کو ها فکر ادعم ادد ید هیار وا هدننص هظذاحم ییکحو

 نوبل ناونو با هدن رلتکسلم ندنغد دلوا هحاتحم هت ارغب رب ی ند کب عطعنب ال

 . رد روهشمو رتاوتعیییدلوا هرو هم ادنها هللج یرلیقنم ورم
 .دوخوم هلب طاح هود ھو نوا هر اعاو دادما هدن ع وغو تحاح هل و

 ۱ هدام كج هلس هلپ روس هدوج و ه دنګ | هنسزپ هلی وا یسار وب ه.-رونساک ه نح قمالوا

 ,كلرهنلیب یردق شيا مابا نجف دیس ورین دنس همان دهه هجرابق بویلوا
 توقف ارگو ارب و هبهب رکسه تامانعذو مانمها هنب راخ دا دصکا هلبر اعا كکم

 باسا هد هيلا ماناوب هبسبیا هتلعتلود یدیآ یوقوم ههعلوا مادقفا هنکرادت

 نالوا نیم هد انتسم عفومرپ یب تیم اییزج ندتنیدمشلاج ا ی هبرعس

RELI ۱ 



 ۱ ETE TE SETHE و

 | دن اهل هلع انشا یرعوطو تفحر ام مب زا الا و قدا ت راک ک
 یکر هوس نالوا ءدشفح للیزوآ هنوکوت كم ازا شم ی تان نعرا م

 | ول هتسوژ هرکص ندوب یدشلوا شب a الا

 | ندنفرط هرقو اقا ننک یک کرک هةمو هنر ژوا یزوا ید ندشرطاب زد
 | اھا ن ایفا هعشب ندنفرتلواراوتناو یکتهسم یوهه تاما لضالا ق
 ۱ هکموعه لر هدزاصح وردنا تولوا نفع دنفغ دات اه شع ند دغلق

 روا هفلق هدقذلوا نس سد رو ندفَرطوشو یزایلغت ردقوب هکر ندوات

 | یلازا قغم ران ان نمم نالوادد ل نور دنا غ یو ا یی
 || بولف تیعج ردا هعاشا هدنس لاها لر الکسا وط ۇر اک و هنتشد ویلا

 ۱ اخ تو نارتک ارد مسوم دز روا اخ ندا ی رفت ینلاتخا

 7 ك هغلف ت تاروصح تو دیانآغط هلچحاو نابل ور ندلس - نللا یرقان تالش

 [ ناکأاس یسلوامتج یری اتنا ا امو قاموب و عطف یز داتا ام وار

REEترام ةموعه کک ندر ترا ت#ا هیادعاو  | 

 ۱ در رام تر کش هد منا لوا فان یزرکسخ یاکهدنش هطفدره تودنا

 ۱ راوید ورد, ند هریچو توّط تزفو و ناي تلق هدمالسا کس ند هعفادمو

 راسخ ةمادقا رازکن قلادعا ییدلوا ناناسم رهتخر ةن نكت كن خلق
 صعءب ناد «رشطو ندو را هزز وا یی دنلوا تزاتشا افنا لکا ده

 اددع نوک عرب د تكنفد را لو هلت نترلفرظ شیرویلبر هاف كازلتیدپ

 | نوزذنا هدانا لواو لوغشم هلوخد ةة یلق زاضح ندفَرط جافرب لا موتته

 هد هن زد ر ون ڪو هلآ قرف هد هسیا سلوا فلنا ءا ولنا هد هلق

 ۱ نونز ةرخالا ردا نحو ن Nk ك علق لاسھ: ندنولفدلوا

 ادعا راد هاش تدش لواوراتفرکهرتسا دنف ران الف هدن اتخ راخاندنراقدلوا

 نکسع یاسورر اس هل اشاپ نیشح دماخ نالوب هد هقلق نوردنا رایهنلوازابست
 ژودنک هد هرهاظ تز ونص هج رک | قرالبازاتخ انا وب ویمزرو لر هریو نداق

 هدفستاشلواراسخوررمع عاونا مرا تنسف هدنزافخت دفاف ناکس"یامعتصز اسو

 یرافدوآروک دمو وڌم ةا مخرک و عاونا هند تما یرلن الاققاب

 رذشلوازافهفاوتاهانم بارم هود
 | وامخ ندا ا تاپ ناو یاس هجا یا یهتضا قزولا



 ام رکی سادونش قللارف هنخامد كموق رع یخ بوی هکع نلاسخا نالوا غلاب
 قىخزەموك ىف از وب هدتیرزمآموب ئه هی راکدلنا ل الدنا هل نارق صخب

 | او نون هدو یکودبا نط وس ضح ۍراښځ وو .ۍدر رسا ناتج |
 ا درو لقتس تار یادتعب و قالفا اوز ":یدیا لکد هاو دک هدهتسا |
 یماناوای راک طاخ كنتو یش هدا کا نط ون یتش وود
 1 : رديد هم ولعم داوم
 ۸ ناکزا هوق داوا ل او هت دات رد یرمح یش السا كانب زا هل ستهج قول

 هاتر ناخ دا دبع ناطاسو ۰ نوکان وک م الا بجوم هب ہین تنظلس
 [ هانشداب ندنماقغاه ف رور ۱5 و وب حس ردتشلوا نود عاد 2 نهدان /
 ولنموب هدنهاکنهرفس هدر رفت نانتلف مدعنو نصرت زلت رمش ذا نایلیشم

 ریما تاست نأزقف نطعب یکی دیشلوا :راتسفزکه ادعا دی حد یراهدعم
 | و تاوه دنا سه خخ نالوا شاروی «هیشک هرب رفت یالاب هلتخاوا شل زاب
 رد شاک ےل رجل د مز نالک چوک نب ر ددم ولع ندفالساخراوت یخ مب
 لاوز ن رکو قاط ز داق تاج ردن ابتلا مظع ها كلما تالام هسخوب
 ندول دیننو ز یس هکلوا عرف نالوا عواطم هصاسو نینوخ رکو یز وا درک
 خرقه ورد هبمردجا نارتظندنت نفق یزرجوز نمرک مالا دي تولا
 و ۱ ردتشعل ول

 !یراهاود كنسلاها یزوا نددت اج: لیا کرده دد وب یهعنفا یزوبا
 ارد هعشب ندنهبدتاوا رت كرد وک اخ ذو ناه ورک اع ةر ذوا
 یور ةدیدم تدم ید شاپ نشح ۍزاغ ن دک هلبا عود :ولتیلک ندنفرط
 رب فر رخ یک | لتپ رک اسعاتعود نالوا هدتیعمو تال وج هذارد
 هر ورخ خلف هد لاح یکدلبا ناب رط تاق هل تاک هنب رز هرعخذّو ناشی رپ
 ی تک قلقتم ةداذفا توبات دوش 3 راسل ھم نوک کش ی دیو دود و

 کما کلا یز ندنکو ایزو ننسزکتعوزس «زیخد هعشب ندنفیدلبوا شرب
 ع یرادتعم تی شب خوا ند هرو رم داف ندنیدلوا ردشقم یخد
 قراری رکرع عقیل ج اتن رو رشا هکمریو تیوق ةنب رافض كنو دعا ادا ن گردم دیا داد فا هب هغلق م طف او حازحا
 ا تر دو ام ا

 ۴ هلي رادعو *



rE ۱.۳ ایه 

 هدن_نییمرکب كات را هدنل الخ یرخالاعب ر یس هنس 7 ۳ نکیا هرزوا

 ناوسن م السا لها نانلوب هدنحا لر بیا لوخد هب یزوا 7 رول هبسور

 نیسح دما نالوا و هلا ناکددناعسب لیلق لقا بولو لاماپ هحتراو هنابیصو

 ینحاوا لصاو هدر رجعوا تشحو رخ یراودلواربسا اب اشا

 ! تب وعن كن را هیعلق نام رکقاو رد هل تعارف ند ه سوق رم تع زع راجا

 ۱ 0 كعا ترش ام هنت اماکساو

 شا یتسالپن تن !تیفیکت كنب زوا حروم مانارتسف ندنرخزوم هد ارو

 شلیارادتبا هنقیضتو رصج سشفللاب هلن اونع تللرکسعرس كنیکعو هکردیا

 هلی هيف تان مو ہک رک نیتمو مکس یب هلو یزو |یفیدنوا

 هدیدم تدم بواوا ننصح نصحر شعلوا لاصعسا یس هظداح ب تایی سا

 فلت یز زفت قو كپ هیموب بویم هناط هیالعو ط2دزد نالوا هدکعا دیازت

 كن هملف هدقدلوا یمولعم كنیکموپ یفیدلاق هر یریغ ندشی وروپ هوم

 نکنم هل:پج وب 14 دلوا راتفرک هل هیسور هر و زم دعلق هرکص ندقدنلوا

 ۱ هليل ولج اتش مسومو ۵ غد دلوار اکرد کج هدیا نا هبه رضا 14 اد

 ۱ هنوک ندن و هب ام رم تدش هدرلکینهز ی رلکدتا ادیپور و رصلاد یرکسنعوقسم 1

erer 

 داد هانم داما هداننالوا قر :ط ر هم نالوالفا یجاکعصسا هلی هنی رال راس

 ۱ EEE لوا شل و رو ندبناح لوا نیدعلوا هطحالم یییدلوا لوصولا لهس

 ۱ رشح یس هلج هل رلا ا هددعف ۳۳ ماعم ه اریلدو هن ادر هیمالسارک اسع

a 7 

 سطح بهجت

 ۱ :تولک هلا لا هدر نوردو ریشم رش حط هدير هلق یک كن هیسو ر

 ۱ یس هدا نایت یر کد و راند هرنضاح یادشا ندرة داوا رمد و رهف ریهظع

 ۱ نوکوا هئار ۳ ز طص)ادعب یدعلق نکعو قعا بولوا مو رک ا ینیدلریق

 هلکمر و تصخر هنسارحا ترابسحو ضرع دی راک دلددو تراغو امد ردق

 فیطلن هلیااطعا یسهبنر ییدنامطخ یسهفناط قا زقو ین اشن يبروج نآس نالوا
 دجنراو هرلدانلوسو هرل هدرکر سو لازمج نالوا رهاط یراقلراراب هدرالحم ر اسو
 نطو هد هردو راک و لاج سشعشلبا فیل بو بببطت ننبهلچ هلیلاسرارا يطع
 Br كنیكنوپ یزکا تو یاس ندیار اینا ها ین

 ۲ هنرزوا كبو . ردهولعمو سم یی دلوا فلت سوهب كب شب یرکب ندیلاها

 | یکلربلاوق لوا هبترو اصعرهوح ددعرب و دوقن هلب ور کیپ زور هیکموپ هني زف

۳۰.۳ 
 ےس
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 NS تست

 | هجریدع یییدتوا هج وب : هنفرط لیععما هللا نویایه ی ودرا هدراهب هرزوا دو

 | هدارو نویامه یودرا یب وقت نوسلوا هسرواوا میکره یرکسجرس لیععسا
 ۱ هدر اهم 4ل.-1وا رطاخ دراو یغج هلوا ندنفرط مظعا ردص هلتهح حج هو

 ۱ هدنهاکشد یزواهلبا نوب اه ی اعود ول تلک كج هديا هل اقم هنساعود لنعهد

 | لنصاا تولوا ند همزال یسهلوا تشهد ی الا هلا تدالح و توطس هب ارا

 ۱ هب هناهاش یاک اندیمافی اففرطو هلدردندداو م لح هروت هطظح الم هوا رطا

 ردشطعارب هر بو دم ص وصح هل دعوا ضر

a" 

 یفعد ردق وب مدا كح هل بەدی! هرادا یاغود 1 اشا نادونف قداس لاونمرب

 هلس وعاد تاقرتسا هسخو یادیا نس ی دنفیدعل ول مدا هدرادتفاوب مقاولای

 ۱ مدا هلوحو یکیدید اعدك یدزمەتسا ییسودنکی یسعیچ هاديه كمدارب هل و

 هوا بولوا ت تلاجو تحوم نسا لغع هلو د تر وصوب مب د ره

 ید یی رشدی مد هده اسر ی نادوبف لالهتسالاب وربندژ هنس ۱

 ردلکد « انشا یاج ین دلوآر وصق اوسر ریخسودنک

 »6 ..یزوایالبئسا #

 | دادتشا بسک هن وک ندنوک یس قیا ضمور صح كنب زوآ حو رشم لاونمرب
 | هلیا توق قرج هد هسیا شعلوا تشد هی اعاو دادما هبت رم ضع امدقم تودیا

 ' ند ےنغا دلوا دفا م لاح ید هنق وم توق ولتیاک ت ويم هوا لماق هراح کوب

 ۱ رلولهیسو ر ندنکیدم هل دیک ربا ند اځ عی شان نداتشتدش جدی رده

 فورد غاب هرچخو هلک هنهازودنو کس هک هابا قیبضتو سصح ن دفراطره
 زواصم ندکرب ناتسکس هدن راک دتا عج یراهلک نشود هنجما رهش یلاها تخ

 | يو ی وانتو وات رواج زاب باعا یر وضو ردلوعنم یتیدلوا

 ۳ ارخوم یدیارلت ثمر ورا هک ےل یی هے علق هلآ هرب و ندنفدلواهدالا ز

 | قر هلوب توف یک ٩اط ی کک اتارا ناشاا هل یرکسع نوا

 تمواقع ةلعْسد هر وص وبا ید تدمر تو دنا لاغتا هنفرط ی رکسع وق

 ین هيم هلن اط هنیرامو عه یلندش كپ رول هیموز تیام هد هسیا شهاوا
 | توما كنوپ هدیمرک ارادمسر وضح هدنس اتشم قصس ور و ندنغیداوا ر رقم

 مرکعف | نادرتش تبان ندنهب دم هنلوب هراسرب هدراسلج د د هتم نالوا دقغ ||

 شقو هرکس لع ردف كيوا اردیا راستخا یکنیک سفللب اشاپ فسوب
 ویچ هل وب نوا تانیعسریا هثید ادما یزوا هجراکبس لرب زاد یراشاجل

 5 +٭ هرزوا و



 وا ۳ هو دو ۳7 لا یار ك لا یارک و كع 2 وبا
ertمحو قو ندب دلوادانصا هدنضا یا قردل وا كا  

 یش ۰ دنافرت ه دند یژوا ممه ناد وپ دلوا دع ات یخ دتفو

 . ردشع هلیر وک

 هرف سد یار اپ ۰ صح ل اترڈ نادونف هدلالخوب نوعا یصالنهسا كننژوا

 "ويشل E قد اک | هدمسیا شجلوا رک ذو ر وصد یارک س عرش

 هپیدنفا مالالا جش اش اپ نیطصم ماقنٌاقهبلش ؟دارا اب هڪ هایوش
 هدرا لوا یدتفا مالسالا عش هدکدلنا هدافا یصوصخ وب لردیگک |

 هلهوج و هنکلرکسعرس هرقو ندنتفابلو تور اتش اب نادوف |
 بضن نامه هل نادنکب دلو :یکوادنا اقللار وضع هد «رقق تدنها |

 اب نک لزوک کیر اناوعباکا عاب ماقمن اف هددسبا شنا بیوصت نشعلوا
 هش تقف عت یر واب هد هرادا ی ر وها اتو داتشاپ ناد ونق قع وا هت

 یرلوا ساوا توف هلحتسم نلتصم هدنر وص یکندمهدیا مر ولس هریدشرپا

 بو دیا لم ۳ ی روصو ید یدتنفا مالسالا حش هدکد ید ردهرطاخ ناب در

 رولوا بسانم هسازاب همطعا ردص هو و هدانا وق هسنلوا لاهما هدیروصوت

 هرکصن دف دنلوا ناذیئساو ضع هنویابه یاکاخ تروشم لوصح هلکید
 تاب نالوا دراو ایاوج کوب ۰ یدیشنلوا مالعتشماورپ زن هکر ازاد رم |
 یزوانالوا قلم هروبابهیاغ دهن ېکل !رکسعرش هرق هیاشاپ نادوبق هدهیماس ۱

 قلوا هدنس هدهه قانادوق لدهنجارخا كوياسمه یاعودو كلا تہب ور |
 ۱ یرعوط هلبعاعسا ندید اعسرٍد ةازکبسع ولبیلک هدز ور ون بوئلوا فیلکت ةلدطرش |
 ناب کودیا بماسع یوپی ر خار هعلب :ادوتق تولوا هدک لنا تک 1

 هدازی دیجب ندنرا وا هاب یلوطانا هدنرپ لږ ار وشم:هدلالخوت هده توا شفلوا

 قلن ادونق هک دلیل بارش اتفیحاب الا .نیکملزکیعزمم هرف هیاشاب ن ادوپق یدنفا |

 مدلوآ قجهفرخ هل اسب مدن: ددو هیدږوب مو نیک داق هنب روا |

 هعلاطم نیفیک نویابه یاتود مدملوب مدا ردیا دههن هکمرونک هامون ییاود |
 یکلرکبعرس هر هنسودنک هلبسلوا شمریو باوج وید ردندر هدام قوا |
 كيوياهیاغتود ههلوا كنترلتفو اعقاو هعشب ندنف>هیلوارعع هسللوا یرلکس |

 ندللحو هتک ةضرافع اس ` ةنغيدلؤا لن ناد .هینیجر وفا نیس« دام ییوظنتو راھ :

 0 یی هزار حله دف دکیدلاق ردرهاظ_ ودیا ند هعزال یت هیاقو |



aerاوج ۱.۰.  
 حس ۱ ِ ےس ےب س سارا

AESاخ ناطارس یارکتخ هنر ۳ ۵ "لا صذنا عوقو كب |  ET:تو نولو  

 ندلوا توف تقو نامه هرز وا كلردنوک ندنوبابه یودرا یتاف سشنور وشم
 هفرک | رادرس تیفکو شازا لاع نما هنسودنک ید نوسشریا هنیدادما یژوا
 ۱ ر دشلرب دلی هليا نویامه طح ید

 ههلغ وشاب هبن اج لوا كيا ارکزا بهش ید نوعا یس4_طواح كنفرط ناب وق

 بول و تلاتسا هحولناغتلا ندفرطوب هنا طا نی دلار ون ینیدلوا شنمزدنوک
 ناک اک ی راش وغو ماکس! كفر طاوا بولیدرونک هلفلوا یدا هدفرطو و

 ةبنلوا لارا نامرف دوخا هعاقر و ناب ینیدنلوا ضی وغتو هلاحا هیودنک

 ها ییوم هدهبسیا شلروس راستا ي ند هناها.ش فرط هد ی رولوا بسانم

 قحال ناخ هلع هس الم قلوا بوصنم ندنفرط قیاس ناخناطلّس نیدلارون

i /لح لد هبید یو لوهح یجزلوا یرولوا یسیض یس رم تزوصوپ كار  

 ندفرطوب هلببسح قوا ظوحمم ید یسعا نییعب وات ندنفرط دمور ||
 مردبا ن وک یاو ھو ناچ هدکسارپو تلایتسا هویلا یون ناطلتس |
 ال هبیدع یدیسشمزا ینکح هدیا رو هفج وغوص اتش لاطب هکننلاق |

 ارظن هنر نالک هند کوب ردشلوا لصاو هترلفرط هاناو نحوغوص |ا

 تاعژاولو ركع ن دن ذر طرب و هنیرلتل فسا كماوقاو لث ابق. نالوا هدفرطلوا |

 هیودنک ه)-هلوا مهفنم یفیدلوا ہد کا یو یکو دیار د تقم دنب الشتا |

 نالوا هدکبناچ ید یسودنکو نتضنمیدیک انو لالقتتساودییات یکلرکشعرس
 تسلا مادقا:ةنب رلبلج مدقا نارب هلرک انسعو هربا هلبا كي دلار خ لغوا

 موقع نردلا رو ند فرط یارکتح وردهرزوا قلو ار ادصا فرش ما یواح

 یسنلوا تعرس هناا یارجا رونلوا نییعت یچرخاا.هسخ وی رونلوا یماقبا
 بشانم رب تر ر وتکم هل اراش ی نخ همطقر و هیطعاردص هعطقر نوجا

 هنس دارا مج وم كضب رت ن اوا ضرع ندا فرط وید رولوا

 ناخیارکتخم قوتا ردشْفلوا ترتشابم هنباجا یارجا هلهجولوا هلفلوا ردانص
 یاتیغلاق ی اطلس یارک دجم دلزار و تبک هاب لزع: یوق رم نیدلا ریت

 :ندندافحا ناخیارکتداعسو شابا نییعت یغوشاب ناب وق ندنفرط بودی بص

 ردشعا بسید نیدلارو ید ین اطلس یارکردارم
 كرا هثیداددمایزو او بولب ریدلاقندنکلتفح ن اظل د یازکبتم هلن روص وب هتشا
 یضیع هلراتا ی اوظ هک باح واوا شفاوا لارا ولی عو درا هدزو

 ٭ لوپاچ #



 چوک #4

 كناطاس یارکتخ نکروازن روشود هراحرب ندتغح هی وا یماعن هتل را

 نی2 للو 5ی راف ناطاس یار کد یدا مان اا دیش نانو هدنداعسرد هدانا وب

 ندتفیدلوا شعد روشی را هشدادما یزوآ هدنو ارظ نوک رکن ةلق روم

 ندنکوذا یس هدام یزوا یک در و تیمها هداز < | كنەيلمتلود هسیا هدانا وو

 یا بدم نوا فرا هدادما یزوا هلرکسع تا سا ترد ناه

 فولک هتداعشرد ییدارکندرب ارخوم یدیشلروس رادصا للاع نامرف ه اطلس |

 تقو هن هد ویا تمدخ فک هب هلعالود ن گراد نا طاس. یار 2

 لصد هعفد یرکشع كس شد تيد تاک وک یکم ب طو مد اک

 موو زدفوقوم هت ماع تلود یج 1 2 ی ول ر ولن ه دبا عج و تلج

 یراح هدیعج یراستعاو ذ دوف كنه لعتاود اھا مردی کخ هليا ماقلعتو ارقا

 قاناخ ی ولطم هلک ا تساور وید مرولمب هدنک هل کسع هدایز اهد هدلاح یتیدلوا

 كموق رع هدلاح یییدقیح هزادسیم ینیدلوا هن ضرع نکا راهشا یفیداوا

 نکل نهلوا غیرد یشرب هدنفح نا طاس ب ودیا هلیاعماشاپ ماعم ی هی رپ رونو

 كانا دڅ زکر رةتوب و ردکعشیا هن دادا یز وا ضرغ تولوا كدتراتقو
 هدنملع ناخ یار ۲ زاهش لاونمر هد ةا یشعد ردریافم هب رب رقت

 هدنفح هروک هن رب رحت كناناخ نيکو ندتفیدلوا شالا نوعروس

 زاهش هرزوا یرب كن دتنفا بداو ن ءاعس ید ام ةع صع

fنادرکور ندنسودنک یھ هاج )0 ناخیار  

 ین اطلس یارک ن السرا نالوا نوص ومو فوررعم ةلتعاج تیاغ صوص او
 شلیا ر وب هتماقا هدسنکلتفحربارب هلیعابتلو لق كردیا رد کت قح رغب
 ندناخ س صم هدتنسال والا یداج یسهنس جو | زویکنا تاعالا نا

 رذشعاوا لزرص
 ام قو یاضصخعمر ا تولوآ تاذرب ی دتمو تیک وام هلا راشم

 یارس هلیا لز د ح و رشمه جور ند غادم هل وا قف ومه روا یاقنا

 تاوو هدار وا « رکص E ترد تولوا رولا E ه كس كص هزو

 ۱ ر دشانا

 نکیتشهوا هر ینلناخ لراطاس ارت ید هدرفس تاد هک وحو

 ندنآ لر هل بید رولوا نارکراب هی هیلعتلود مارا هيسج بلا طمو هفاش فیلاکت

 حو رشف لاون هرب هرکوب _یدیشفلوا جرت ینلن اخ كب ارکز ابهش هلرظن فرص | !

۳۰۳ 
 م ےہ



 HS ور ال دم

 7 رلشمیارفنت دیلکنلاب ندب اخ راروبسا ییاطاس یارک یعوججو
 یرانات فاوط كيارکز اّتبهش رب رفت کلوا یدلوب ماتخ هدارون هروکذ مرراقت

 ییالوط ند هراس با سا دوخا و ندا ص ةت نالوا مقاو هدلاعاو قبلات
 ردیا تا ا یننصقو د مدع هسلا لصاره

 هلهجورمکیدتا ناه دالا ارز ردکرک قلواندنلیق فیخارا نتاثریرقت اما
 لنهیسور هن رک اسعردق كرب ناسکس یتیدلواش یا قوس لوله هقرطاوا
 ران اب ناو هدننیعم کت اخ هب یطتنم رک اسع ردق وہ بولوا مضنع یسودرارب ید ۱

 هلبا یرکتسع قو زون یش اب رادقمرب نناشوب هدنناب كیاشاپ دادقمو یسولتا
 همدم كن ادعا اب یدید قوت ل امر هدادها نالکوت یدیا لکد لباق تمواقم

 ضرفلاب نکیامولعمان یساروپ زونه یدیهلوف هرق یراوس هسخوپ یدییشیخحا
 هیفاک هوق وشراف هادعا كح هلک ند و رک رادساوا E هداعا هد وزو یا ا

 ندکءتسوک روض ماز نا افرب تیامنو یدرواوادیفم یی هت هدر وص ینیدلوا
 هییش هنمالک قوس لها تانک جد ثلا ربرفت ۰ یدرولب هلما هن یرمغ
 یوق كنادتعا ارز ردلکد ناب اش هد اعا هلعلوا ندشلیف نداوح عونر

 یدیلکد یدیملمکمیتامهم كت ذيمال سا رک اسعو ارهبلتب ینعتدلوا هد هج رده
 هلبا هم یدیا راورهرکسع ر دقوشنکل اب لر ها قدرفت ید یتساروب

 مج ےلق هب یلارفو كا ثص هنیرزوا لوهح كعد یدلوشود هثیدیق |

 یرلتواخرو روصق هبن ره سعد ید كنا شاپ دادقم هليا ناخ هدیابوب هجرک او |
 ناشر یسو درا لیععسا نالوا یرادا_ننسا هطقت هکمادام هد هسنا لمح قلوا

 هبهیداع تانسا هلی را هس ول هرکچ اور ییادعاو رادتسیاب دره یدیشعل وب هدلاح

 یتساناعر ناد غب كناخو مردبا نط یدرزم هنازق یی هیرح تت هني ار

 ران ان رک قلا تولوا تلود هدازا یاضتفمو ناھ قفاوم ین تنا
 یر هنعسدرارادرسو رادقارب یک انآ بوق و افا د رک ذلا فلاس اکو |

 | نایصع ید یرانآ قر هلآ ندنساناعز نیتکلع یی راح وا هدلاس یرلقدم ها
 هن راح اره هلت وب ند راک دلک هدا روح ےک نا تلاخدو لیم هبادعا قرطو

 ر دراشک هديا لخد ین اطباض هدم اضم نابع وا

 | هدهرادا ی دات اتفن اوط ید كناح یارکز ا بهش هساصت ره ریارب هلا هلج و

 شلوا ثداوح رد. و هکمادام هل هسل وار ویلیش الک | یتیدلوا یروصف

 ٭ قنرا #



 Fe 1 یدید رد ةو ۳ کنج مشت روم وا 1

 وب a ۳ ل هدو دز دنا e Rr دیف

 | ندداهچیزپ زک هساوا ناطسمرک !زمملکد ناسه رسد هدنس ههجاوم كياغلاقو |
 اب رد تقاس ت رد كادعا نکیا هدشا اشاپ دادّعمو ناخ رایدید ز کد نجا نما

 . ردقوب بحوم اب توت هر کھ اعط ید دیشیا یکی دلک هل ۱

 ا شاپ مهار ناریمریم هدازرادهنیرخ رود بتا تدوع هل باعتمایرک اع |
 قو a ادعا نالک و رد قيکه وپ یرانسفح ناخ بودیا دان رف ۱

 يدلوا نکم یدید مر ولوا بلاغوردیاتنج لری و یرکسع 9 وشاکب |
 TE ا "هم بولوا رکلد ندناخر اتا عیچ ۱

 راسا یاغلاق |
 < یو تا بوته یر اد ص الق افاست فا :

  A eردي ری رقت یکی دری و هدننسکبا كس هر 4

 هدقدنلوا اعنا هدود و مقر تبللرکیبص ریبن ندنس هدهع ف تاپ ر یلعرکسصرس نکل 1

 کو یداوا ردنا نیع ضاعا نه ,شره تودآادب كن وکسوکر 3

 رونلوا مسبعت زئالو ندیا عا | ادعا یم هقناط رانا یدزعا ددر بش :

 یتعیدلواهن دارم ندیو رادود یر هیالعا یم هلجورابدلوآ ناو رپ بولک ترفن |

 ردهدنلا كیا رک رابع یااقرزما میچ رروتوا توکس مدالک | یک مدا ابف |

 هرکبص تدمر رابدتیآ لوخ د شاپ دادعم و نیا تبوعار ادعا یسات یيدلعاط

 ىدا نکم هلب ام رابدرپ ولك بوغا كنح ام طق هدک دنا رقت ااا
 شم هب 8ری دتا تمافانوک ىلا قرفرایدعود هتیدیق هلب اهماشاب , و ناخنکل

 | هج زم دهشو ی دیا لباق قماعوق نیعمد هنس هغی ور كن هلر وط ېدیآ را هبسلوا |
 كرل وب ابضح ی دیا ص رج ہکنج یوه تولوا رکسع كيب يلا فرق: ۱

 .رادشما كا دادما هتتوخ .یدلواببس هنسنک ندلا تشابو لذتوخ ساكت -

 .ردید اامرراتوپ کو E یس یتساناعر نادفب یصاع ۱

 و هرات اب یدررب وبلاص یز راک زرد کم یرانروتک ناخ لر هيد

 ۱ ردلکد لومأم شدا دعب ای ندیارک زاب هش دل زکیلوف رایدهدیا ےھف

 ا دولل یشوقب یوو زیبا لوایلیج لوپاج ساق را[

 ا

  يديالکد زا ندو ایه یودرا ل وی هک تی عج هنفرط لیععبا هنسول



۳۹ 1 rer E. 

eكنم رکبع ماظنو نوف کنول هیبور هنا هدف رطو رپ بولد هلوا  

 هل ضو ند نغتدلوا هد اب زاناذ تراهم هد هی زح نونف كنن اطدایصو.,یتاتع

 را درس ندنفب دلوا شابا: قوس ودرارپ هنف رظ نادخب یب ایم لاونیر یو ول هغ
 بجا یبصن رکسعرسرب هنیر زوا هچم + دیودیک هفرط لبععما یسودرا مرک |
 نکیل رولیپ هلوا ضارتعارب هدنرب هسلیند رلیدتبا اطخ هدنسار وب هتشا یدردپا |

 رهاط یکودیا ر سعرا كعا برج هل تاود کیا هلی وب تقو لوا «دلااجره

 هكا ضارعا هدکپ هن رلمدا كتفولوا یب الوط ن درامازهنا هلوقموپ قرلوا
 ۱ مردیا نط رب هلوا لعح

 هل کر دنتیس الشیا هات هعفد لیادغب د کس يس کا

 یارکز ابهش یدنفا بدا ه دنسلوا ناشی رپ كراتاب فباوط رکو هدصوصخ ون

 یزارپرفترناوا فوفو هبنرح صحب اکوب تقولوا وللثم یکیدرتسوک من نا
 بولوا شيل وپ ظوفح هدقاروا هشرخ رارب رقنروکدمالاحو شلوا طیض

 یتا هجو رر نیغلو ا تش ی روصقو تواخر كن اخ یارکز بهش ین درون
 دوونلو | رب جم ینروصر وب

 نا یارکزابهش یناخناب وف الاح ۹ یری رعت كن اشاپدجارب زو هداز هر وج
 رسم ندتسودنکر را از یک ہدف اح و تا بولوا نردجمو قداص هدنن اد .دح

 کیر مو نما لوناحهدانیش تی شویو یدم هلب روک شپ دارت هلب رال وا

 :دویامنشب ردیلمتا مادا ل اح رب نال وب ناخ رول ھل وا زو ام ندکم
 ففاو هن رللاح مدرک قوح هلبا راز مورات اطلس هدقلرات ات هدنجا مرق رکلوق

 رانا طلس نک هغاجو ربارب هلیسودنک رردرمتمندیارک زابهش هقناطوب مدلوا

 پلط ین ای طلص ی ارکتخ قباس یا غلاف هداز یارک رفرات اتام وع مردیا
 رداه تب اغ ناطلع یارک نالمف یشادنرف رلکج هديا لو اح ملثبعمو رار وبهدیا
 میم داند وب بول یا جم کا کود هل هل وا

 رولپ هوا
+Xیرب رهن كن اغا دم ن الندرادقاریب ب یلساط ندنن اکس نینوخ  

 ران ات رفاو هن اطلب یارک دبجشیلغوا ناخ هدکدکو رپ یب هادوط راول هیسور

 یرایالا نیس مدیا هج هاب ید ن ی دردنوک هب ها قم بوشوف یرکسع

 4 نام #

 .نطزمهروک شیار هرکصندنوب ید شبا تدوع یسادعامندنس هناد شد نره

 | تاطلسرلیدتسا كمر وب هلبا شهاوخو تنابنم لاکراتاترکشل هدکدنر وک |
E TTT ESRIمس هم تست را  



ierچک  

 هعشب ندکدلک هه وفو رالا زز هجو هدند اعسرد هدنساننا لاسراو مج كرك

 تویف هشاوآ لاضیا هب ولطم لح هلی رالوا ناشی رپ نکیآ هد هرد كوي ژونه
 "هلسهحوو هسباه دتموکح زکر ع نالوا ئز اهظتساو دانا هطن كفرطره
 كع رول هح رد و هنهلع اشاب ىلع هدلاع یتیدلوا دوهشم قلبم هطباض

 مزایا نطردری اه هفاصنا * هدعاق

 قلا تهنغ ل ام یرا شیک کن تقو لوا كن هبمالسا رکا عار کا هکیدلاف

 فسوپ نح یدرا زدیا تبغز هکیک هنب رفش هجم بلع ء ا تولوا هلیسادوص
 هفارظا یقداوح یودنا هدف ع انغ مصوب هلبنب رغظ هدنر ز وا هجم كب اشاپ
 یرلکدلکود هب ودزا هق اک توبلاق یعبات یی هوهق هدن دارد هدقداواشلنم

 هني روغواتاودونید هسیارات رم ظموت ردعومسم ندناوذ صعد نشدن هتفو لوا

 یرلتربغ هر ٤ اراتک یادنف ماطر ندیک ها هلس هعطق تان كهرب و ناح

 قند نالکوذ هرادخ ره هل رس هنعاد تمنع لام رکا هلل ند هرکص تواوا

 هدنف رط هنس ور اما رادشهالوا ی زا « داف ةى ندکمر و تالش هن ودرا كنهاط

 هدننن هصلاخ تین لا لیبس ین داهج درجو ندنخپ دلو رپ یج هنو ام هدب ول روا
 رادپاپ رلب د زدیا با-تجا ندنرفس هبسو ز عبا اب ندنفیدلوا ردانران اتلوپ

 ید ررلوا لاخ ندنز اف نسایشاو لاوما كنس اناج ر نینکل# ا رک | یعدزاناوا
 یرادقوج كکب مهار هدازآ كب یمن نالکب ودیک هل روم هننناج ناد غب نح
 یکیدلنا تخورف یرفن کا ندنس ات اعر نادفب هدن راز اب رتسا ه دن داع سز د

 ردشٌلوا ون هی هطا هحز وب موق مریم هل غلوب وط

 اکیا نایهدبنا دلج تحاقو روصق لصا ار طظن هی هح ورشم ناضوصخ

 هدلاخ و ردقماعلوا تمه ه هرکه تاماظت نکن ذوق اسم لاخو تقو ةا

 هدنرا راح میم هلرص وص>ویرلعاتاّتردق و AE لوس یکیا هلی ون ها"

 رک کتو ایک مظاتمو هم لس ردقو كنو درا مرکارادرس
 الا کا ا غ ووز هلماک تابلغ
 ردلیلد هنیرلقلراراب كب هیرکسع یاسورو هنیراقل دا و تدالج طرف
 دل اه ازاد دلو ا اه لدکی یتبل اهآ هنس وب ندب ادجحرس ریس طف

 الفا رذ راک هع انوا هلب اوله غو راند هنوا ندنراقدساو ازاد را

 توقردق كج هل هدا هظفاسح ی.دودخ یدننکی جد نان روام یمهدویو
 ۱ فا ب لیک یسودرا یدودح سک هدلاحوب یدیشغا كرات
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 بولوا زادنا رکتل هدنه اکشیپ یس هطا نزهرب هلفلوا اور یون تردق نومصم

 هبیزوا هلبا تاعفدو ند کجا ض نع هتدا سرد یلاوحا كنب زو ا یی زدس

 قانسوردجاتح هرکس دیدخو هباغود هجماوانیاک ردلکد لباق دادعا نداغود
 رطخ حنه تم افاو ثکم زاردو رود هرکص ندنون ید_اوا جاتحم هناغلق هریک

 هنلاسرا لنت الوئسم ید ند هاه اش قرطو یدلوایاخ ندکعدذردئراسخو

 رسودول ردق یا ترد چوا قداس لاونمربهد هتسلا شلروس تمه قرص

 بدا # یدم هنلوا لاصبا هفرطاوا رک او اعود نالوا بنر ندنکیدمسا

 نالوا هاب وب كمرک ارادرصو یتو اخر كن شاپ لع ی اف نوع كنیدنفا

 هدننشران یروناو یتیدنلوا ناب هدو راق وب حنا بولوا نمضنم یتتلعغو لاهما
 ىلع هدیمو# سلجم نانلوا دفع «دنسارخ هنردا هلهجو ینیدنلوب حرنصم
 ندنب اسجا لاحو تقو یسمام هسلوا ارجا نکیا شعلوا نابمرد لع كناشاپ
 ردبا تداهش ےک نادحو هنک ودیا ندنساضتفا هیرصع تاندل ضعت و
 ییظفاحم یزوا یحد هدقب اس رفس هبلارا شم هاك هنشع یتاریصقن هن كن اشاپ لع

 هلک قیا تعا ج شو یکنادرع تابثا هلی هظف احم ی یزوا تدم هجنوپ بولوپ
 هلی زانیشب كني رفص یسذنس یکیازویکیا یخدهرکوب یدیشیا ترهش بسک
 لیععسا هدسنتارب ین نالوا ظوفحم هدقاروا هش رخ الاح بواوا دراو ندنفرط
 جنا بولوا هدفعلوا لاسراو نیبعت هند اردن راقارتب نالوا هدکلک هننودرا

 رفن شب یرکی یراکدلبارابتعا رف یللاو رفن الا یرلدلبارابتعا رفنزوپ
 هنئاج نینوخو ینیدلوا هدکعاروهظ نود ید ندنا اضبو صف لصاماو
 طونم یافت هل نهج یکیدنلبار وهط هرزوا قایسعو رلقاریب نالبردنوک

 یسبضهب قسد هل رک اسع نانلوا لاسراو بیرت ردشعیا رب ع وید ردن امزفو رها
 ندمروک هبراحزونه هدب ولوا لصاو یرلبضعب وند ناوا لصاو هنب را
 یدزژردبا رارف
 یتیدلو ندنسءرضم رانا قلنسماظن نالو ار اکرد هدنلو دتفواوارلغلاف هلوقموت

 هبیع رح تاعاطظنو لوصا ىج 4 وا هلیسو هننابث لرکسع ارز ردهاننشای

 یالبادنپ و دیفیرکسهقوز وب یاب هجو رک ع رسوب هسخوب ردللوا هیوقو
 رولب هدا قوس هفرط کندتشا هدب ودیا طص

 تواخر هبت رح ضعب « دنضوصخ رک اسع طبر و طبض كن اشاب له هدنوب

 رادعمر نالوا تر ۲ نوا یدادما یزوا قیاس لاونرب هلن هساوا ینارصع

 هک كركسع #۶

 و



 و

 ىسهدعقلا ید یسهنس )۱۰ :۲)یدیشهاوا شزایسو نما هب ودنکنلاوحب ایبک

 کر حو لاج ءوس كربلا راشم رکسعرس بولک نت ا كاا دج ا هدنرځاوا

 هدهنن ابو یفیدلوا نوزذا هبتیم ددم ند رو یقیدلوپ عوبش همان ةتسل
 هبلاراثم هللاناهسخ ردشابا اهن او ضرع یغبدلاق هنسیکرفن كب همانیزکسع
 ی هساد یزوا هد هقباسرافسا پولوا مانا روهسم هل رو تدالج لصانع
 ارظن هنس هر اراک چب تکرحو هن ارغلد تمد مج ندا تفیس هد زت ةطواح

 هنسالیئسا كس ھب صف سا امدقم لس یواخرو زوضف نالک هعوقو هزکول
 هلقتیم تله هن وا قربیضنورصحر افرك هلا یب كس هعلق یزوا ارغیومو
 را درس كلرکو كاع ماش داپ لوک تیقیکوب جنا. بولوا ټن تجوم یبلوا
 هپ دنک هقشب ن دقدلوا لژسع ابشاپ یلع هدلاح ینفداوا یرادولعمكمرک |
 دبع اراز ردشلوا لوفع باب زا یازفا ترنج یییدنیاوا ید اغرب "هلم اعمر

 نوت 2 ایس یح تب ر و مات لالعتبا همرک. | راددرمع یر رج نا دلا

 ارکش هلی هدنفح مدالواو دننکهززوا نفد تلوا رک ذ هدالا ةدنغلادر ون ملت

 هب هبوب شبا مرک ارا درس هبله ءاپنب یدیا شمرویویدردلوبفم لشیاکشو

 بونلوا ضا ی۶ا نکر ویب دبا ارج یرذوفن هدنتح شاپ یلص مدقم ندزمراو |
 هد دسیا شل وا مولعمو راکشا «دنرظن كصاوخو غاوع لاح ٽبقپقج تپ اغ
 .هد اتش ماا ی رام دم تولوا ناشد رب وکسدع یر هدنسوادرا لیععسا اد هتقو ون

 دو> وم رکیسع ز دق كپ یکی لفاال ءدروکح ذم یو دوا هلی
 م کا راد مسو ردشم اف مدا كسب «دنم وزا نيج یدع” کیک وا
 Ea لیعع-ا هنيا صج مو لغت ر ومأم لصن ندیهاش داپ فرط
 یرفسهنسو ر بولوا لوتس هله ج ولو ا ندیم ارادر ص قرط ید
 هبل روما ید یسیکبا هل ةلوا ض وم هپ اشاپ نادوبق ید اینو اکا ارب
 هدنفچ هلج ی اکشورکش ید كنیکباو یراعو یرب ند.هلخادع دیقو لقتسم

 نرخ هد هجرد یکیدن یتزدف ءدهسیا یډم هل و! یراب قیفون ن رق لکا
 هلکیا تفاطو عسو لدی هنس هحردنا ناجو رس یادق هد هبلعناودو نرد روغواو

 ی زکد هرف بودیاراسفل راراب هدنکنچ هتیلوآو یدنیا تمذ ۀنیرف قابا
 ااا ا کا اج اکا هنشان لرل ولدبشو د
 2 س م م ہک

 25 اغا ىلع بولب بلوک هی اج لیمسا هنسک مان افا دج اقام ؟ نو

 . راعود هرلغیص یاعود هبا ید اشاب ناد وق هخرک او یدیا یراچو رم
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ey قربهوا ادیرلتیمج میظع «درلنورف نوا رب رع ناو قوب یم 
 لوبناتسا یوفو لیهشهدم تالاحوت ىح توت الشاب هکلک هعوقو لاقو لیقولردو
 | بن یر کند هر هلا ل رع نیمعلوا دانتساو و رع هم اعشا مدع كاتس اق

 [ یتضرب نبدا یصاق دن ؤا هرز وا یکن دنیارپ لنت قا بب ڈ۲ ردشنلوا
 یمالغو طعف نالکهروهظ غب طلاب لر اذ هدهفباضمناوآ هب وب قجنا بوبلوا
 نوفا نڏن ردح ه اطناضو ماکحو الکو قضلوا تربخ تعان هلوب اتسا لاها

 هازاردن ات ز  ES pSیالوط ندنس هدامزاعساوت هو ی

 | لات ةا مک و رادو الار نب تکا لکی تقم یخ يسالرادګسا

 یدزرونلو ا تباوز ود شمالار وکی لم هکی دنا هد هر اتش تدش هنسوپ
 یذلوا لک همخذو داز ندقرطرب تولوا ەدى دو دسم ر الوب ارو ارپ هیلع ءاٹب

 | ید رر نا هزاب نوا هتتسش یل هسقارب یر هلو ادب رر کت هد نک ۲ یاتصاو
 || غاص دلک ا هقشب ند ف داعب هبا یتاف خافرب تالوک اعراس وزرع نانو

 ر  eی ان ناف نوا كتو ۶)

 د شع وانت یاب یم

 لر هشودا هند هک اه :یسهزادا تیفیک كلوا هی تنطلش ناکرا ا

 یدو ی راتفو لخ دیار ظت لاح ا هشت 2 ُ

 یرط هشم ن دن هقنا مع حورشع هخ ورب كوبا یودزا هدلاحو هنش
 مظعا ریزو من ناوح ی هواه ناکر باس جا

 رد وشم یادش اتش هدف رط لو( ردعاوا عومه مولس كبل وبشآ

 یافلو دیش کر ید هدو كفح تانح لای هنا اشن ی دمو خت

 هيلدا دارغا للاعدقح ردع ولعم ینیدلوا ترمعهدرمارزو ردراو یانعو

 یرکیزوغوا ی زان بان ردرهاظ هلمونابه دن كنرغو تفاذص كس هلا |
 هی هلعناودو ید هلس هلکتسو نس مهداعد زودنوکو دک ید نی هیلنآ 5 دره

 مدلبا هفیدو هبیرانتانادحو یرلثدیآ تم دخ هرژوآترمسغو تفادص |

 هب یز وا نانه ^ ردلومام شب اش کس دراو هل اشنا هل وت ندو
 لارا راما e ی بیلطم ن ندنس یصو.صح دادما

 ۱ ردشل روت

 شم دارو چ هلن وظ لامر هدنقصیس هک اع كناغوقو و یدنفآ تتدا

 نارو لام مدفا دن 9۰ 54 هی اب وش رولوآحرد لح و هله>و تم دی دلو»

 ندهصاخ ر

 ی



 بو: هک ۳ ۶ ٩۱

 یک و دنلبعم هدنسسالیلسا ېې کیا كنادفب ر رع لاونمرب ید ناخیارکز اهش
 یحیفآ یم هغ اےطرات ات قا بواواش ها تعحر هذن اچ ردنب هل رکبسح رات ات

 یراوس فیفخ هدنیعم ود رال سر و رارا لوپاح زكا قردلوا كعد رکسع
 پاب بو رک س ؟وک هند ندنرافدلوا یراوس ع ونرب ږاراب هفان اللوق هدنرلشنا

 هدنلبعم ناخ یارکز ابهشقرهلوا ناشبرپ هفارطا یسپ رنک | هقشب ندن رلکدیا
 .كلاع فرط قرط ك ادعاو یمودنق كن اتش هد لاو بولاق رکسع ینرج

 تابراحم وب هدلاح یییدلوا تریح ثروم 4اخ یارکز اسهشیوعه هپ هی السا

 تداهشنوخ *دولآ یئابح هماح كن اطلس یارک د نالوایدالوارک آ هدیتساننا

 قردلوا لا راجخ لدبمیسافصو شرع تیفیکو مامو ساب سابل هدیشوپ هلیسلوا
 هفرطوب رک | بودیا رب هنویا هه یودرا هلبا زاد کو زوسراره یلاح ع وفو
 مالسالها نالوا هدنفرطورپ كن هنوط هديا لری و تبوقن هلی ریاخذو رک اسع

 موعه ادعا حد «زع رزوا مزب رکا هدلاحوب و زرولوار وج هکمک هفرط هوا |
 ندعلوا د.یهش هلبارکسع نو ز كب اقرب نانلوب هد زمن اب هس رولو ا كج هديا

 یدردیا دا رف وید ر دقو زم هراح یرمع

 ودرا قرهلوا نوکر کید یلاح هليا الغو طعفو اتش تدش هبا كوبا ھه یودرا
 عرب هدنجاقعسو ر نکیشلوا فلت هدرالوب یس هدا ز ندتفصن گتمات اویح

 هی هراب یللاقرف نودوا قاحوق رو هبهراب یلاش سد نا هی قر و هب هراب ق رق

 E عابا لوق یریکا یدبا راو یدآرب نکیلاب ید درلنوب هدلاح یعی دقیچ

 ر اخذ هدنوبامهیودراو بولوا هدنک ابو ناشیرپ هپ هیلعردو هفارطا هچتراو

 نیع ضاعا یرورض بوبم هوا مایق هنیرا منم ندنفیدلوا ناشیعتو
 یدرونلوا
 هیزوا نالوا هدنس هاشم یدیلک كنب اولوا هللا روتفو ساب لاک هدلاحوب
 ضع هاخ یارک زاسهش ملک ۲ هان یدرولنو شود یس هراح كنب هلوا دادما !

 ریدنرب ن وجما یف رط ردنب هفشب ندنیلست هلبرپ ی هغیلعل تارقفو هبنآرف تابآ
 هن واه باکر هلم ندنس هقیاسضم كنودرایجد مرک ارادرمس بویم هوا |

 یدردیالاح ضرع |
 تالوک ام هک هلب وش بوساوا نوکر کید ید یلاح كلوپناتسسا هبا هدلالخوپ
 بولا یک یراکدلیو دنکی جد یفاصنا یب فانصاو ندنت ردو تلف لراخذو

 | راویمسا مومو خاب هلجزاو بوکچ رایدنقبص میظع افعضوارقف نینرافدناص |"



rf ٩۰ Fre 

 ۱ ربخ رب ید ندنویامه یاغود هدا ز ندیار, هدانشاوب هروک هنب رب غ كنيدنفا
 ندنویابه یاغود یان هللا ذابعم ك ردا نوک فیجاراولرد هلیسام بلا
 ندنفرطاشاپ نادوف هله ن نکیشلوارادیدب یرلتلاح یعلوا سوم نوتنوتب

 زادنا رک ه دنه اکشدر یمهطا نز هرب نوباسهیافود بیولک تار ل

 لس هعلو یزوا قر هلو تصرف هلکءهارلس ود ولد رس هدلاح یتیدلوا جرم ران

 زوردنح ید رمودنکو كلدلبا لاخدا نودوا یلیخ هلرکسعرقزویشب كی
 وشا هعمل ا یف یدنعا راعشاو امنا ویدز رولوا لصاو هي هلع رد هدنفرلت

 تولک هزاغوب یجورابا كنا خود و دنر چ اول كني رقص یس مدنی (۱۱۳۰۳ )هی
 یرلفج هلوا لا د ندر یس هلجج عمل ادعب ندنکب دیا عمگزونه ینهزکز

 ۱ ردشغا نوکن لاقو لیوه راد هپ یزوا ربا هلیستلوا دزاو یربخ
 ۱ راسلوا لخاد هب ٥صا ا عملا ىس هف اک كنا عود هدلوالا عید لئاوا

 شلواقرع بوشود هر هرق نوبلق هم طع ییا هرلوغ بب رق هزاغو هد هشنا

 ۱ ردشلوب صالخ یتارفنزنک ۱ كنب رب طعفو
 هبا اما یدبا شمال ورع وقو راسخ یلک هجرکا هدرا بک لو هدرعجوب

 | هب رک اسنع قوج كبو شل هعوقو میظع رانخ قباس لاونمرپ هد اغود
 . زر دشلوا فلت
 هدندامعس رد ندنکدبلک هیداعیمرد هلتم ال نواه یاو د هدا لاج هنره

 هرکصندنندوع ك وپا ھه یاو د هد هسا شل وا لبصاح طا اسناو حارشنا هجراپرپ

 رد شل وپ تد شاهد ېس هعناضمو هرصاخما كن وا

 یس هعب را بناوج كني ز وا هلیاالیئسا نس هطا نز هر الوا واهبسور هک هلبوش
 هد رلکدنا تردا هيض هلیا هربجو هک زورو بشو هطاحاو صح

 یرلتمدخ كن اخیارک زابهش هلپ رکسعرمسیناسلیععما هناعاو دادما ار هر طلوا

 | هدلاح ناشر حو رشم لاونمرب هسیایعودرا لیعععا بولوا ندنت اعف

 ا او ا
 هنیرپ قره وا رومأم هتماقا هد هزسلس هلبا لزعاشاپ ىلع هدرغص لالخ هجرکاو
 رکبعرص اشاپ نیسج یلهسنخ ز نالوا شعب ااشن او اسب یتسب رپ وکی چ اسیا
 بولوب ترابه ندرفنز وب زکس یدی ییودرا شاپ نسح هد هتسبا شٌفلوا بضن
 یکیدلی هديا ؛لرادن نامه بویم هديا عجب یی هتمشنمرکاسع نالوا قیعمر وم امو
 ردشلبا رارف هدنیس هبت ناخو راذک-ندی رپ وکی ییدباب هلرکسعزدف كی جوا جدا |

 4 زاهش ۲
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 < aaa رپ وا

 نادوق هک روهط روق دیدشر یک هه تدوه هپ هنن درد لوح[
 هاو شل ترد هساا هدلاللح و ی دیا نا بک هنناح نژءرت هناساب

 ) NEE ( هرز وآ اوه اصن کردا تاق یناعودفوشود هغاسا ز هب ولاش

 هدنقاعنرد یرافدلوا شعا روع تولک غیر اغول لوساتضا هدب اوا كنم رگ ین هنس

 تلاحرب یرللک «زاغوت هر ول لومار تر هلک اکا ندو اش ی اغ ودا غارت

 نیغ وب تراش هدنزاسصا زاغ و وب د ددل شاب نادوف درج بژاوا هبرغ
 نفوفو که لاح مفاو لا ب اتش ءز انوا نیلهضک اسر لاجر صعب لاخرد

 چ

 ناخ دبج ا د ن اظلم توب کنش نور و هغدغد هننکره و د توسل وا |
 نوڪا داذدما هب اتسعود ادقف هکر دکعد هر وب دف داوا یعولعم ك زر ات ضح

 قرون هرارب یراکدلیدزسخو زتستشاب ید اغود هج نانو الاسراو بار
 نداغتود هاب وب ئ د زاتوب ید" یدپا ید هزاو هتلحم ین رب تاو دبا ت قورا سا |

 قاتلا هنوپ امه یاخود بت هلک هبار وب بولاق هنیرا شاب ودنکو بولبریا
 را هپولاشروک ذا لاحرد هل راز وږپ تدش راه ظا وبدرانوسنلوا لاضباو
 ِ  یدیاراشعاوا لاسترا هبن اج نونابه یاعود
 كن شدخرتس یزوا بولک تارب ىع ندنفرط اشاپ نادوق یب رد «داشناوب

 ین هبمدناوا دادتا ار ندنویامه یودراو راعشاو انا یتیدلوا هد همناضم تا ||
 ن دلا دقا كننلئا موز هززوآ قوا دادا بیڑا هل وا راتختنا ۱

 ردق شب نوا هلبا هل رماوا نوختنصتلوا-عیارخاو ل رادن رکسع ندنرالحم
 ردّولشفلوا جبارخا هنئاج لبا موز هدنوکرب یسهج لراغا یکضخت

 كنت چاق ر لت سان ملقلاد یاد ند هغ بلع زد نودا دشا یزو | هقشب نادنوب ||
 زوار لولخ هدانا شقلوا ترشا تب هنسخلوا جارشناو بیترت ر کس ولفاجوا]

 یکی زوا تولوا تفو ی یبارحتاو بیئرتزکسه ندهناتسشا هرکص ن دخت |
 هد وې یاس تست یب هدف هلوا نکم یلاسصبا هلع دپ دش ین وغو م

 باش لاوتعرب نیزنکمک قوخ یسهرا یدیشفلوا رح او ر ندا وا |
 ید یسبلاو هاش وب و نم ایرنا تشحاوریخ یعال بتا ها وخ كن هبس ور

 ەرى اەە سوب لاكن داغ تترد ندنکرذلناداد_یخا با لاتسرا رژ ةا دا. رق 3

 هدرز ةتنیاهدن داغ ارد یایا ملوان هی هلکسمرتادن یک كال ردن وک

 اتل ر ر ا چا دا |

 | شخ زوهظ هفوحم ؛تعفورب هخ اود هومأعریغ تلاحوت نکل زدرا شما



aerهوم بک یر  
 لباد هناا ره بویمر وتک روتف الضا هلببسح یززابمالسا تنالص كدالسا
 هددسنیاراشهانوا لاغ ندکعا م وه هب ارتش هتزاسرم كن تنسو زاضعل و
 هززوا زاظعنا هب یهلا زدف نابهندنغبدلوا ید" دادما ندفرطرت او ار

 ىدا

 ت وتا“ كعا داما هب یز وا نکات يشد هنطو منی هاو لتعقشاو

 راسو نیو رکو یزوا رکو یس هظفاشح زما كزىلاو لوا جا هکلب |
 نان زوم أم قاض دغم یسموا دادما هروک دنیاجا ءعاقبو عالق نانلوب هدفرطوا
 هللا ناب رپ رکسع نالوا هفشیعف كناشاپ ىلع قاس لاونر هدلاع یبذلوا
 هبُهظفاحم ییعهفومودنک نوشروط هلب وش كجا دادا هب یزوا یسودرا لیحعسا
 شاو دبا ر هنوکندنوک یم ةقاصو تدش كنیزوا ندنفلدلوا ر دن ھل
 هدنززوا هک كنسودزا N رج یا یاب A هدل الخو و

 ین هزدکمزاتبخا كذناج یزّوا هد هوا شا وب هدکلک هر اسرابخا هلیقفومآ

 ازا ن وياه ی اخو د هدزکدهرف ۳ یدرولوا لاقماکآ ید
 نالوا قوس ندنفرطو هبسو ر نوا علم ینوب هلیساک هلاونص ندکب هحوح
 نح دماح ناتلوب طظفاح ءدکب هح وح هللا ینک ل لا قرقرکسعر ادقمو

 كمو رح ل بودیا راو طب یوق رم لحو بسا ییراد لس اشاپ
 کا كنحزار اشود ها تود هشاتب راک دل قب ندنغتدلوا م یک

 ق ر هراقیح را وط ه ززوا عاط یهدنسوةزاق ی هح وخ ول هیسوزهد ها

 قلاوص هب ا ځو د هرکص ندنآ ند نفی دمردشاتب هراک ترآ ید ییاتود ها
 یلیش] وا لصاح تن روح هکلکردق هنت زاغوب هسا هک دنا اقا |

 هدنرلکوا یس هطا نز هرب هليا نویامه یاغود اشاپ نادوش قیاس لاونمرو
 لحاوس صهب یرلیگ هد ط جاقرب كن هیسور قلارارب هدن اوآ ینیدلوازادنا رک

 پوط ی ہک چاق رپ بولک هنهاکشپ بونبس حو شبا ضرعت هپ لوطاآ
 ا من اهل دوا من بودا ریساو.دحا ی ل هنیفس راجت جافریو شم آ
 نوابه یاعود 7 دعودو ییدعبح نیت هیلو كنساغود هبسو ز ةا

 لاحرد هدکدلررو ربخ هبشاپ نادوبف ینددلوا لاعحا لا موعه ةنرزوا

 | راف رطو ربا ردپاوصسح نس اعود ةیس ور بو دیا رکلآ كف ندنکوآ نزهرب

 گرا هلهحووب بوقبح یسنک جاق رب كهیسو رررحم لاونعرب هدکدتبا تکرح

Aنسج هنی هما ربخ یی دلوآ شلیالوخد های ۶۳ ه  
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 راب رارف لخ بولکرضحو مالعا ندیلوبیلک تح یدزردیارارف هورک هورک
 هب هی كدا تمن ام ناطبایض هدنرک دتسا مک ندنریعم ل وییلک
 لتر وصوب و ی دن اف تنعلم یراکدعا یک كا موهه هنیرافاوق طباضو
 یدیسشلزا ید رایدنیکب وک هاوخانو ءاوخو ی دلک هعوقو تاراسخ یلبخ
 یقرفت ل رڪ اص بوبم هنوب هاه هننواخر كن اشاپ ىلع نکن ار ظن هلاحوب

 ندنیسم هرضمرانا كيواخ ررب ی وچ هعش» ندنرلق دلوا زمان لصالاق |

 رولک مزال قلوا
 ۱ یزوا هلبا عضو هپاغنود هس با ن انلوا بر حورشم هجو رپ هسیا لاح هن زه

 هنیرب ت جل علا نامه هرزوا قعلوا لاسرا زک سعر دق كی نوا هندادما

 ه هرهاص هن ارت نامه ا رک قلا راذکو تشک ئ رس ره داععرد و

 یرکا درک اه ناناب وط هد هرنتنفا شلوا تربصامم هی رستو لاسرا ۱

 یفاطنسبداو یتیفح اف رفس شلوا قسم هی هدیدش تازاحم قباس لاونمر

 ندنراقدلوب زوم قر هلي الپ وط هلشز اونو فط یل دپ تازا ځو ندنراقدلوا
 ىدەتو ضمن هام كفلح لد هیعتاوا مارخا ندن داعسرد هليا عضو هیاع ود

 هلرب یدصت هراکل سيدا یک لکا قازارد تسد هرن ون اخ ض ى لاو

 ردراعارلغلانفو تلاذر لدلدیشیا هذفالساو ءادلر وک

 | لدهنم رخا ىس هنس یکیازویکیاوبشا ات ندنسادشبا كن اضمر یلاعت هللا همکو
 هلی راظتنااوه اوده ا نالوا بن هرزوا كعك هب ی نوا ندننکبدعساسودو)

 ردشم هديا تی عو تکرح هننناج یزوا بولاق هد هرد وب

 طلسم طباض رپ رداق هعافبا ییذوفنو سما جد هنیررزوا كن هموقرمرکاسع
 هدنفرظ هلبلق تدم هدنراقدنلوا جارخا هپ هرد لو ندی دعوا بصن رساقو
 ردرلشلوا ناشد ربو ق رته هفأرطا

 لاصرا هویامه یاغود ندنا هدب ولب ردنوک هب هنراو ند هرق رک اسعوب هیلع ءانپ
 هدب ولا هدنفرط ضال ید اود دا یکیدتسا كي اشاب  نادوقو هل دا

 زودنوکه کب ودیا هطاحاورصح ندفرطزه ول هسور یقباص لاونعرپ
 مد دن ی اک

 رکأسعو هب رطف ندالج كب شاپ نیسح دماع نانلوب یظفاح یز وا هدلاحوب ۱
sma TTR TRG Tamm 

 / الکولا نيب ی در هظحالم یک یدر ولوا تلوهص ثعاب هسلودنیا هبا هلوط

 یس هلق یزوآ ندسنعبدم هل یسبرب مته رانوب نکل یدیشما نار ود
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 نکیشاملوا روصف زوجت الصا جد هدنل سرا تاسههو نرخ بول وا.

 با فی وختو دیدن هدنرلکدتیا ممت هدشاطکشب هرز وا مک هي لوطاناهلبارارف |

 یدرونلیوسوید رار وینا رک بولک هلبا هن ام ررب یارفن یب هبجو یی وطو

 4 رخ البوم

 | ید ندنفرط للحاس یزواو توزید رال اتم رک ردتق نوا ولع

 تو دیا ناهتحا زا هیانط دبد ه رالحم لح هل « دیار وه ن اس
 یدادماقب زط ننفرطره لردیا هطاعاو رن ےل هو ضندوص یخد نفر طارق

 ۱ هب یزوا كن اغود هلو یم هنغزدلوا رار, مص یراوص یز واو هنکیدتیا دس
 هسر وئاوا دا نهد ادما ارو هاو د هنا ولترلک ا رم ندنخادلوا یس هد اف
 یزوا نابه اشاپ نادوبق ندنغبدلوا جاتح هرکس ع كب زوتوا یم رک لقال
 ین اع عوقو بولوا زادنا رکن دن راکوا یس هطا نز هرپ عقاو هدنهاکشیپ
 هدقد وا لصاو هت داسعسرد ین ارب رحم هلکعاراهشاو ضع هی هبلع تاود

 هنیرب حل هلاد ندرافاجوا نامه هر واشلادعب بورپ و تربح هنلود ناکرا
 یدتشوا عورش

 كني رب یمن جلعاد ی دلواردق نوک للا یل لوا روصح یس غلق یزو | نکل

 نالوا ی رکسعرمس یناج لسیعب-ا یدیا هن بیس هی ریخت ل د هران امز وب
 ندتنطاص بن اج ل رکو بولب رو مان لالعتسا هله جو ره هسباهباشاپ لع

 ی دلوا لوسم نوع اشاپ لع هدباب ون و دردن یداب هنساعاط “)کا

 قح باسح اما یدعلیب یتیدلواهن یبس كر وصقو تواخر نانلوا هدهاشمو

 نیما هیلبا ارجا هسیا هن تازاجتو تاق اکم هسکرهرولب ی ریط ر ارس كسکره
 ریشهارب ضارعا هطهنرب هر وب یدنفا بیداوید نیمالا ىلا دهم

 چاق رپ ند هپ ربع فب اوط هدفا ارظن هشیاور كنیدنفا بیدا هنپ نکن
 ندیو ابه یودرا ندمر و کک یب زو نیز وهل هنسک نئاخو ناخزول

 هشران اب ۍراک دنیا هدنروضوب بولوا شما هداعا هنوپ اسه یو درا هنب
 یقاط یرکسع ندنرافدعاوا تازاحم هلهحو قج هلوا تربع هر اس قر هلاق
 یوکک نا چاتما قیح رلیدلوا ردیارارف هلع یرلکدلبد ندودرا بولوب زوب

 فطرت ید یدیق افتخا شان ندنسابس مده نی نسکمک قوح هقبقطاق

 هدلالخوپ هتشا رلیدالسشاب هکم رک هراکشا بوفیچ هن ادیمررپ ررب قر هلوا
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 ' نامه بویلوا ییانحو دح ءارلندیا رارف بوک ندنرل هلکسا یفارطاو بن اوج
#۴ 
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 شاطو یر هربجت لاویكنفثو بوط نیلسم تا رغ نالوا هد هلو هعلق نورد |

 تمالس صن راول هیسور هک راب دتا كنج هبنرهرب هلبا یل هلوقم قاریپو
 قر هلوا فلتو قرع یرللاصولم ی رادقم نوا هدنک- وا هعلق نکلار بویم هلوب ۱

 هلوقموا ه بسيا هد هجرد قج هلوا رب ذپابشف هفیقطا نر هنیفس رنک ن دیا وص |

 هنو نوا قلاوص هلبا نوبامه یافتود ایشاپ نادوف هرکصندنکتج هتیلوآ |
 شا اعدتسا امدقم هدقدلوا زادنارکتا بولک هنباقیچا یرزموبهشن ی ۱

 نادعاه هدقدلوا تاارف هدنر وشم سل ہد لالخ x تسشلا ید یاو 1 ۱ .. ۍدلیااهناو ضع |

 ربا یییدلوا ها ام دنا هلشس اوه توام سعاالا الات کا اا نادوسه

 بودیا قیبضتو صح ین هبعلف یزوا رو ارپ هنهلک هاب ول هبسور نکس |

 هل راپوط وی هاو ی هلک ا یزؤا هدو رحا ان دنپاذ»>

 هنس ناه بویغاب هنیدورو كرلثا نکیشماباوا لصاو هنمودننک ز ونه اغ ود

o Freeوب  

 ردراشقبارارف ناز یخو ناتفا یسپفا

 | لق لرکسعو قیسلریدسدن هن ویامه یاعود مدقا نآرب كناعود هجا یتیبدلوا

eرز هتیفس لوس و یتعیدلوا جاست« هرکسع ديد هلیدتح  

 هب دیلعرد ۍنرلقدلوا هد نکا هملوط هفرغ هعفد شب ر حبوا هدنوک هلکنتا ونص

 هسباراو یتافس ردقن لوکو كوس كنوا هبسور هدننرونص ی دوج كزاغود لوا
 هداثنأوب كوراھ یانفود ندن رلکح هديا تمنا ها لعن لر هلکردق هزاغو

 یزوا لاح یا یلع نی غلو ا لش یب هرشکر یذاسحم لانعت هللا ذ اعم نتدوع

 | فو یسلیا تربغ هادا هربخذو رکسع هره علق نورد توزاو هت زانا

 لیدبت هللا نوپ انه طخ صوصخم هدننعع یسمردنوک هنداسرد یزا هنیفش

 ی دل ردنوکی سکضخ
 .هنه کش هرد هلوس بونلوا هو تارت ید اود هبا نائلوا امدتساو

 ۱ یدئوا راظتا هیاوه قفاوم هل حارخا |
 هدکدسشا میل ی یهاسشدان ضا بو راو هر واټه یایعود ینصخ موق

 یاشکن ابد اب هنه اک-بشب یزوا هلبا ثماقا رکش كف ندنراتفیحا یز اوب

 ٹادحا یخد هياط تجر هدورب ندوربلق بم هبشکدلک دادما ندفرظربا

 هياط ه درا هجا نوریلف دع شب نددنمکی ت شيا عضو اپ وط رب ارب ه وصو
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 | لا تب یک ملیکا ا رخ لب اس رص ندلجا کد ۳ 9

 یدلبا رب ی ه هیاعتلود لاح ع وقو هلرب تدوه اروصنم

 وز هبا هد هسا شلوا بلاغ یساعود لوب كي هیلعلود لصالاو

 | ندنفیدلوا فقوتم هباغو د هج: او لتلك هسا یس هظفاحم كثب زوا بولوا مسکن
 | هدلالخوب و ندنتیدنلوپ هرزوا تک لصالا ف یساغنود هصیآ راول هیتورو

 | یقزهلوا فلک اع یلک هلکل هتسخ ید ندفرطریو ةلبا هبراحم ندفرطرپ
 مضو هنوباسه ی اسعود امدمم هدلاح یکدلروک مود) هلا سرا ر کس دیدج
 وند رد هداماورضاح رک اع راو هتفرعم اشا لاطق هد ونس هززوآ ققلوا

 ندنغیدلوا دوجوم رفترزونه نکرونلوا نظ دوجوم بولبرب و ربخ هباشاپ نادوف
 مدوا نارب كن هر اس مزاولو اود هاو رک دندحت نادنداعسرد اشنات نادوف ۱

 یدتسا اعدتشا یتسلریدشب هزونابه یاعود

 یس هسعلق یزوا هداشا یکیدنیاتکرح هنیرزوا هتیلوآ کاشان نادونقو
 | نسهبیفس هبمول هعطفر ند اعود هجا یدلوا نش مگا اعا نوجا یسهظفاحم

 هدنب ةع ییکرح نذار وا كن شان  نادوبف نامه نا دورو لالخ ندیرک ینادؤق

 راذعاو هنا وڼد یدلوا حانح هربسعلو تاغاق هلکشیا وض لخت ضب كمانکت
 هب هی اتسا هلا رارف نيد نک وا یز وا تصخرو نذا الب تو دنا ثیشت هر هبهاو

 | هل یهاشداپ سما بقعرز مولا رب یدلوا لخادهزاغ و نکلرذشغا هجو

 ردشل رتشوک :تبرمع هرات بننزلات یسارخب

 دنیروص نز هرپ هلنکرح ندنه اکشیپ یزوا اشاپ نادونقررح لاونربو |
 | تعزع هنب وزوا یساعود هبسور نالک ندهتاوا هدعب و تما نوک چ اقر بولک

 ردق هن ول هیسو ر هدلج مان نوشرک نوک عرب نوا فكلاوش عن هداننآ یکیدلبا

 ابودبا هلاوح هنیرّژ وا ىق ةعلف یزوا ندرب نس هلجج هسناراو یساعود ةا

 لاونفرب كناشاپ نادوبف هدق دنلوا ع ورش هبهبر اح ندنیفرط هلی هربجو بوط
 یرارف تمم یرتاسو هیولاشو هبموب یتیدلوا شقارب هنسهظفاحم يزواریحم |

 شخلوا قارحا ءدکنج یافلا یدرد كراب ریذک هعطق شبو شتا رابتخا
 فوخ یب قترازو هینور ند-دغلدلوا شم هللا نتشد نوبامه هدرتشابو
 هیهلا هشغ نرتصت هد هتسفاراشعا را دنا هب هعلق قبض زادحا البو سارهو

 تب نژوا یزب یرب قس هاچ لبا روه هلنروف دیدشرب هک هلیوش بورس زو
 هدقدز دشفیص منزخ" بالح مای یسدقنان ناب نسخو هبهعلق هاگشدب هلکمروشور

 ٭ نورد #



He A rete 

 تود هجا رج نالف قاب بیترلاب تسازج كنجاقرب ندراندیا تکرح هوس
 یلاح عقاو بواوازإ دنا رکی هدنرلک وا یسهطا نزهربب یمودنک هلرلیک لو راسو
 ردشابارپ رم هنداعسرد

 نالوا تصرف تقزنم هدننامل لوباتساوس ىع هتلوا !:مهاو هدیرف كول هيسو رو

 ديهلادعب نیفلوا شازدنوک رلععتلرف و نوعا ا یغیدلوا هدلاح هن یساعنود

 یروط هرافرطو رپ هلتکرح ندروک ذم نایل لزواهبسور ار هلک یسبرب لا
 الکونم بو دیا دن ناشن هرار ویت نامه هلکءریوربخ ی راقدلوا هرزوا كل
 یدنلواتم زع هغلراو هنر زا نمد قر هی اللوف یس و اراک زوروتکرح ها یی ع
 هدناموق سناب د اشاپ نسخ یزاغ اب برد نادوقنالوا تعا یا رد كنم هک بوش

 توپ رس ورلبا نویلاق دهد شل ترد هل رک قاصو نوبامه هنادوش كرما

 امدقء نکل یدیلوا عفاو ا هتساعود هسور هدنرلفیحا یسهطا نالب

 كنج تروص شاپ نادومق هداننا ینیدنلوا تکرح ندنسنکوا یسهطا نز هرب

 بودی صیصخت نویلاق ددعنکس هنی را هنیفس یاس رب ره هلبا بیئرت ی هبراحمو
 ودننکهدقدنلوا تاقالم هنعشد نکیشعیا دیک انو هن هرزوا قمالربا ندهقرا

 هدو رک یس هلج یرع ند هی هععط# *  سا ترد هدنران اب ربارب ھل  هتیفس

 هکنح هن اردو هنارش بویمروتکر وتف الصا اشاب نادوق هدلاحوب یدیشلاق
 یماءود هسوز لر هلب رو شا هر هی زاطا ماع لوا كنجرد هدکد تا تیرسایم

 مزج ییراکج هيم هدیا تمواعم راول هبسور هلهلوا هدز تراسخ یخ ندیلبخ
 هرارف یساعود «-بیسور ندلوا لصاو ناس كح هلک ند ورکز ونه بودا

 تمالس یوح هراح هللا لوخد هنت اسوا هتلوا یکی رلکد لکیر هلوا روبح

 هنکوار وک ذم ن اسم هللا بقعا نهراار و ید اتشاب , نادویف ه دنراتق دلو |

 بو روط هد رعا نايل ندغدلوا نکم لوخد هن ایل هکنوجو توراو

 شا الصا زولهیسور هدکد تیا توعد هن اد ره نادیف هر زوا نوي رهرازراک مس |
 ۱ ردزلشم هتسوک |

 | یراسک ان نالفو رک هلیا لیسکو قوخ ندنران ادومق اغود اشاپ نادوبف هدعب

 نالوا رسا « دیولک و د نک ندول وفسم صوصخاب بودیاریدکنورپ زت ادیدش
 | ینا ندنغلن اج نادوبق رع یل دب رک ین ادوپق هسنیفس ویب مان یدریوادخ
 هلک یتبدنا وید هنع*د ندنسارو نوبامه هنادوف ادعام ندنغیدلاق هيو رک

 | میظع بودیا دایرب یی را ضههرامو یب کرد كن هنادویق هلی یرل هتک البو



Apr AT Fg 

 فرط بواک هعوقو راسخ یلک هدنفرطوا هیسو ر هدقدنلوا ترشابم هکشنج هئب
 تدؤوغ اروصنم ن رسقلوا رادسجز هنسکر یلاعت هللا دج هسیا هدنابمالسا
 رد شوا

 قزهلوا لیدنتسا هزوص ورا نیل هک هرکصندکدلرب و لصبف زور دنج
 یراهنیفسهوارق كج ويب هعطق نکس هدنس هب راګ هللا هعفدبوئلوا عضو راتءالع

 روادیسور نکل ردرللوا هبراحم درمان قرهناوا قاسم هیاتود هجا ید
 ادتبا هد هیراحیاننا ندنرل_قدلوا شا احماورغت هلبب رفنرب ی راتءالع روکذ م

 هعوب و لاصردق ز ولوایمرکب راولهیسو ر هرز وا بو روتوا هراغبص هل وارقر
 نار ةت نا_ لوب هدبعم هلبا یا دوبق هدن رلکدتبا هطاحا یتفارطاو موه هل راک

 دبن مهرب هليا رو مددت هتمالسم هزور دلج تب ینداهش تب رش هبمالسا
 هیسوز ق وج كيو قرغ ی رللاص هیسور هسعطقجوا هکرابدلواناشف شنآ
 یسبفاب بول هلوا صالخ یرفن چ وا یخد ندرانانکآ ردراشعیا قالثایتارفن
 ردشلوا دهش

 راتسخ یک هیاد عا نو ر وئوا هعیص كلذکی د هنفسر ندا ود ۳۹ هن و

 بولوادب هش هفاک نیلسم نارغ نانوب هدننو رد هرکص ندکدربو نابزو
 ۳۳ ندیا هده اف یریکنا لوه تلاحو ر دعوا قارحا ید هنیفس

 | يارا لبخ هخلبر وق بوجاق ندک اله هطرو وب رادنیفس هعطق یا
 | هدلاح یني دلوا بساسن یلاخدا كنبراک هلوارق هرزوص بص هلیوب لصانع
 داره لماکچ هيورک ر دقن ره ندنکیدلبا فداصت ید هنتفو هملکچ ل وص
 راول هیسور هني رزوا هل مروئوا هراغیص ید یستلا بویلوا سیم هسددنلوا
 هل رفنرب قر هئلوا هناعا هلبا اود هاو هپول اش ندفرطرب هدنرلکدشتا موسه
 نوحا قمالاق هنعهد یس ههطق جواو صیلخ مالسا لاها نانلوت هدنراتورد
 ردشلاق هنئشد هایسح قلوا ماشخا ید یربو شلوا قارحا

 شکلوا قارحا یمهبموب یکیاو لاص لوب رپ د كن هبسور هچرک | هد هیراختوب
 فعض هاغود هيا ندنکیدلک هعوقو راسخ یلک هدنابمالسا فرط هد هسیا

 هسا هد ل اجو بولک مزال قعلوا تکرح ند نهاکشدپ یزوا قترا لر هلک

 ظنوحطم یراکج هدا قیبضت نس هعلف یزوا ر هلک ندو رک لر اول هب سور
 هنآ رادقهرب هدننایل یزوا نوختا هظفاحم یب هعلق اشاپ نادوبق یشان ندقلوا
 هد هپ راګ وب ندنرلت ادوبف نوپامه یاغودو شخارب یردکح هعطق شب هلبا نود

 ٭ هوس



Ferده هک زر  

۳۳۳ 
 يدیشلوا هرصاحراحود ارع و رب هموق مه هعلق لوا

 هدعر وسرد ندنفرط قلود هساارف تقولوا ییس.یفو اتود قارا وشا

 کو نا او بوادیا لاچبا حروم مان اسقف نالوا شعلوپ یجلیا

 یساعود هبلعتلود لاربما نالوارومأم هس رز وا بوغیح «نکد هرق هعقدوت

 هش رب هلبا لف ءاش هتکیدلنا عایدتما ندهبراحم ود ردهداز تا شب ترد

 یاعود هر یداصد یراتتود نورط « دقدنلوا نبعد ر لاربما مانفوقاع وا

 هدنر وسه تدمر ی دیشعا لوخ د هنن امل یزوا ابات چا ند هب راحت نوبا مه

 هغاا ندو راقوب یساغود ها تن هیسور نالوا دوجوم هدننورد يرهن یزوآ

 نالوا ٹادبحا « دنلح اس نو رلف ید ن ب فر طر بودیا موکه یرحوط

 قبضب رنو پاه یاخود ن دفرط کیا هل تجادنا بوطرفاو ندر هساط د دتم

 بوررونوا هب هرق «دنتلا س ههل یژوا افسر | یل اهن هه دیک هغو ا |

 یدلوا رابتفرک هیوا هیسو ار یس ةع طق جافر و رانا قارحا یعهمطق جوا

 زارا نادوبف لع ې ديس لر ازج > ندرت ادوبق نوامه یاعود هد هپ رام وپ

 " درک لسن ینیدلوا نارقالا ید اف هلن راسجو ترمغ تیاباو تراهبو ثقا

 ید و مانح هداروب یعالک كنامسف داوا فوفو بایرا

 تاباور یتیدلا ندرولهبسور ه دغر وب نکیل هک هک ط ینافو وب موف خر وه

 هک ییرایضعب و شابا یط ی رعف نصب ندب دلوا شمزاب هرز وا

 هجو رپ RT ر رع ہد ران بیدا ین ال صفت اما ردشم رذشراق
 ندنفرط شا ن دوم هدر طو ڪس دبع تيفو 7 ۳ رووا حتی

 هدنهاکشپپ یزوا نوپابهیاعود ی ۴(

 یلاص هعطقر ولع هليا ولسو ر رفنزوپ نوک لوا هد فدناوا ع و رش هپ هپ ر احم

 دیسبهشیسب دب نوا رف قرد نالو « هد نا قرهلوا هدزاضف هی تب ءا

E بوک فیش دم ند او صالخ 1 1 أ | 

 .یساشود نالوا ترابع ندنتورف هعطق کچو قاق هعطق جوا كولهبسور

 E ره ها ندنیدراوصهب و كار ی ندیآ دورو

 ایعود هج | تساض لو ع هب ی و اما زور لی> بواوا زاد و

 رس هنیرزوا یم اود هاو هنیرلاص هیسور نالّوا« دنکوا نو ل

 ۱ يس هناد هرببج هپ هپ ولابش وک هعطیفرب ید هدب ادا یزطو توق ا
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 یعالبئسا كن نوح

 SET gE سو
 حس سست

 ندن رکسسنرس لبس بوئلوا هاتف احد نوک رر تراد شقب هاربرپتعسلو
 ناله شیرازتسا یف : ایا € جت ) نکیشعاوا دادا ندهراسقایظاو

 ید كن هين ور ی رغ ندشغپ موا هناعا هلهجو رب ء اش هنس هدعاف نالی
 لح روا تا مال مالها هلبلف ف لکا موعهو روهظیرویاط ولتیلک
 ىذي_ش ل وا ناتفر ڪڪ هبادعا (یدادارارکت هرو م هبصف ندنزاقدم هل وا
 ېر هپ بولړکج هتشن اج ردن لاحو تقو ۍاضتفمرپ د ناخ ۍارکزاتبهش
 . یدیشهلوپ هدکغبا دادعسا هلبا ضم هنوبامه یود را اخ عوقو
 «دن)اح یدل وا لباق دادا ندفرط ورب بولا هدورط هوا نیاوخ هدن زوصوب

 یس اها هلیرلتیا ت رشابم قبضو ر وح ندفرطزهی رک اس هبسورو چک
 عف وم و دن کم یسودزا لتعم سا هد هسا راشعا دادعسا ندتس ودرا لیععسا

 كنب رکا عع هیسو ر و هڪگ نالواهدنرزوا شاب هدااح ینیدلوا رچاع ند هظفاح

 ودنک یقلخ روک ذم یو درا نیغّملوا راما ئ راکج هدیا موعه هب فرطو ر
 لاک یسیلاعا نیتوخ يرل وا زج اع ندا هناعا هف رط هتوا ت وعود هنتساق ,یرلشاب

 كي یکیا یول ود نک بورب و ییدعلق هلبا هر و تب اهنو وصح ها روتفو سأب
 روح هککاراذک هسشرافرط لیععساو ردنب هل کر ادت هر دفوب زو زکس
 ر درلشلوا

 ا | ت شابه هقیضت هللا موعه هنفرظ یزوا تاذلات خد نیکمت وپ
 هدنراود را ار یار ال عواو« دراهب ر رااح وے رک

 هم دند وا« دے ہلا وخ لوا تولوا ح راخ ندتاسحو دادن تارفن نالیرق

 تالصما ند ۰ بعد هفاسم ءا لول هنوز هلببتح قلوا یترذن كراخذ عیج

 ىدا شمراو هر هج رد قح هوا لع فو نیر طکدکح نوحاراخ ز

 لاها ماد بویعرونک روتف الصا ةه رق یص اهر وطارامبا هبسو ر نکن
 یدل وا هبلاخ ندمانها هه راح ءازدیا ناصعت

 نارفن ید ندور طر هقشب ندو دعلوا لاک ا ها یتاهباض كسودرالیععما

 قاناشب رپ وفعض میظعهروک ذم یودرا نینکندلنا زارف زدن نس هدوجوم

 ٤ ید شمال او یلاح كخەدبا تمزاقخ هبادسعا قرهلوا ضرام

 نادرگوو نىن چ د ناازرسو نيلعالس نالوا هدننرعم ناخیارکز ابهش
 ی وا شاکی کف و هننوق كنا هل رللوا ناسا رب ها طاو

 5 زر 2 ' نالواه ۰ دس هاتم یدیلک كدرطلوا کمو هلا ها

 2 .ةيبضنو

 بر تم ج



 درود ۷ اچ

 هس درتسوک شاپ ندفرط ره نعسذو تاب ةذادعا "لب اقعردق هنس ج وآ ندا
 | نت سی دیر ید: ]ول و اشو هد هزوم هدعب و شلوا رغم اردیا هل ام

 هدنارع اشاب دیج لیلخ ندنکودیا شل وب قرن یرزهشوناش قرهلوا فوم

 ندنشپدلوا شمک هد هرشطیرعو ندنلهح طرف هحرک | هدقدلوا مظعاردص

 یدبا شعلوا لر یتیم هناشیدم هوا قفوم هیهراداو مهف یت لود رومآ یاباسفخ

 نونشواواروق a ور ىج هنلوا مادسا ۰ در ی نیو نا

 نا هر اوا ثلاث دلجو .شاوا رومأم هفرطاوا یخد ن 1 یار زاهش
 دج نکی هتي رب و لع اشاپ ىلع هنرزو | یسهءهقو نورلق هلهجو ینیدتوا

 تک تنم یوم عوفو كناشاپ دم ابی رق هد هوا شغلوا نیب اشاپ

 هرز وا یقیدنلوا نایب ه دالاب هنو .شلر وابا هدنس هدهع اشاپ له نب
 راشعا سا یتمهدوبو نادغب هلی السا: هتسهببضق سا یلارارب ز ول هک

 ول هک هلیرلموسهو تکرخ هفرطاوا كن هر اسو كناخ یارکز ابهش هدهسیا
 رانا یلک هدنناب ناخ یارک ا-بهش ارز .یدیا شلکچورریک بودیا ارت یش |
 تولوا شخلوا تیترت رکسع وا بلک ید هم شاپ عو ش دانا ع کک یرکسع |

 هنلعض یسلوا شعرنسو ڪڪ ساب ندفرطربوآ دیس ز هد هات تیادب نح

 یدرونلوا لج
 ملکلا دوان دضتلود هبسلا نیکسشوب نالوا ی ادب ًاعوق ساب نعد یاش راقدلف هسور

 نس هیرکسع "وف یهدنسیپاوحو هدنب وب وص قا هل اوا ئازاب لقتسو
 بوط لوپ كردیا لاک | نس هب رفس ت ابتر هفاکو عالبا هرفن كی یللازو |
 بولوا ایهمو دوجوم یراب وط تعرس یدیزوتوا زوپ زکلاب ادهام ندرات واو
 مان قوقبتلوس ید نوا ¿اعا هنسو درا هڪ نانلوا قوس تاج نادغب |

 ی یوم هلا yr دف قو رکند نالوا ییعم دوجوم یار هور

 هروهط اجاج هدف طلوا هلی رانا تکرح داع الا یرک اع هگو هپسور

 1 ناخ یارک بهش تی بلا عفو یر نام دا

۲ 

 شان ندنرافدلوا روی 2 هفرط ور هلرک اسع نالوا یراتیعم دوجوم |

 ردشلوا البثسا ر اتو د رارکبت یس هبصق |
 ]تم سیم یار رو و ۱

 ۱ بودبآ لر یس هبصو ساب یس هدوب و ناد غدو اشاپ دا دعم نالوا یعوبشاب ناد غب

۵ 

 كنس هبصق لا
 یمالشنارارکن
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 هنغانوف هلبس هبرع هتتسخ نیکبا تباصا لوزن لند شرب نکیا لوغشم ها |
 ژور دسنچ بویلوا رکراک هد هسیا شوا ماضها هتناوادم بولی روتو تحس
 لعفلاب هدنوپامه یودرا هني رب نیفلوا لجا تسد "ی و طم یرع راموط هدنفرط
 هت داصسرد هڅ دفا قرهنلوا بصن یدنفادشار دجخ ناو تاکللا نسشز

 بمن بالا سر یه نف دیس ناو یشاشواچ ندنن هوا بلج
 دهش هدنزورمز وردنج ندلوصو هغ "ور كلوب ایه یودرا نکل یدشتلوا
 ییفو ید یدشفا هللا ضیف هل فعوا بن باک سیر یدنفا یربخ

 رد شل وا
 تا شلوا یرطر جز تکرحو یشم هلیلوخد ه انشم كبو اه یودرا

 لاح هن رره ید رریدنوشود یسکره یقرد کابورمشمو تالوک امو لف كن هجا

 كاوالامی ر یبجاومنالوا ملا ه هکر, لا زویکیا كيچ وا لرکاسع هسپا

 ااو ج ا هنو ام یویرا هدخننوا زول ینوک ی نکس نوا

 هلراربسخ هرف ندیا د راول ییردیپ ندنرلفرطر دنب و یزوا هد هسیدلدیا لصاح
 روناوا ناب هدرز یلیصفت هتنیرار دیا ام نلخ نوب امه یودرا

 4 هرکص ندنس الیئسا رارکت كنس هبصق شابوو یاوحا كنيدحرس هیسور ## |
 3 كنيزواو یتابراحماغن و دو ینیدنلوالیفسا تیاهنو هرصاح كنيئوخ و
 +¥ یس هفب اضم كز واه رکص ندنن دوع ك وامه یاتودو ییروصحم #۶

 ۹6 كناخ یارکز ابهش هلپ رکسع رس ی اج لیععاو یکیدلبا ت دش بسک, #۶
 4 تاعلاطم نالوا نوچ دادما ی زواویرللزع_#

 هنیرزواول دیک هليا نوبامه یودرا مر ارادرسهر زوا یتییدلوا ن ا هدالاب

 ارو هپ اش اب نسح یز اغا رد نادوف ارج فرط هیسور ندنفیدلوا شلباتکرح
 یدشلرویهاوحهیاشاپ لغ نیهاش راس رذص یرکسعرسین اج لب
 تودیا تلشف ندنخاراد هنیرخ كناشاپدجم كيلح لصالاق شاپ لع هکنوح
 هلن راسهمو نت هد قل روش طسو هدکلبدنجو فوصوح تعا جسو تدالج
 یاول هدنرفس یا ناسکس هرکصن دقدلوا ین امرعم هیتر لئان قرهلوا فورم

 نینوخ ردا دوج و ت ابا هل بغاخ یسویق ولتیلکو دو رو هردنب هبا فیرش
 ,.تسک هل ةلرداهب و تق ایل تابثا ید هد فرط لوا «دقدنلوا لاسرا هتدادما
 هدقدنلوا هیج و یتلطظفاح یزوآ هلترازو هر هنس وم روا تره

 ¥ ید

 آتا ےیل هدیلاع باب یوکی مچوا نوا تامرح یدیشلوا لیکو سیر هداناوبا



 دوو مت سس رسم a ۷" و تین هر ی و

 نیت تم ۰ نوت ی KET ی

 ۾ ددسن هما ا ge توذیا تینا مالک دایک تک ازادر بس

 | ر ۍناوا لالدتعا ها نا مدع رک یک د هتاحرازال نج هبلواهد اف

 ۰ دقه “ور توبا ھی و درا یا یرا لت مد غ نکا یک و

 | «دمکیدشیا شزاون .لاباطع «کسع بودبک ف شک یک ودطون ھاتماقا
 | یدیلوا یر قجهسشلوا هسونوو یدیناوا لث از یزل فوخ سیلک لوک ع
 | لس رع نع وب وب د یدک هباروب هللا مدا زو توا یکی مظعا رد ص

 | ارظنرەنسسس هراس لاوحا كفالفاو هتال اوب یدلوا بلق توف یلک هزکسع

 | ةف شور یب ییععو_ردبس انم یسم هلشق هدفرطوب لاحرهم كت وبامه یودرا
 ۱ هدنید عاط :زدیشمر وک ت ورک یفارل طا یس ازز ردق ول" عمر جد «دخحرت

 | كح هدیا طض یرازاغ وب هدیور افیح بوط هغاط نشد رک ١ ردنکلعر
 طفوا هیتحو ر هد هتسس یادی تاسکس ردلکد نکم تعالس هسزووا

 هر شود یک حلب ی هلج هے دیا دارم هول یدلنا تعا و هلآ هرصا#

 ۱ یک تک نکن ردشلیا حجر هب یه هل اوا تمام اهر كتو وند قدروا ۱

 لوا اعم وعرپ ی رح او بسد ا هب ذاا تاکرح ساو نم امو کس یی ط ط |

 یس هپ رنو ن دت اسم دن دن یاب رایغیدعلو هدر زب قوح هک لکد هد ۳

 ما هتک رهن نو یتعانم كعذوم دل احد تلوا ند داوم شعا تم

 مافماقرب كب: هرس یاول هرکصادنوب ردد هی مضفتنا ر یسهاخلوا |

 تکرح هب هردا فن رس اول هدر تة كلوا دارا ید یسلاردنوک 4 هنردا ۸۱ ]

 | ویدزلوا هدف هنتناقازسضن رش یاول هلکلک فضهبودرا هدتروص یکیدابآ |
 هدنروضص ییدلدنک هب هز ردا جد سلم ر اضح هرز وا كيویدلرب و باو> 1

 | رارق هنر وص وت هلا د ردالوا تماقا « دفعو ر هسیا ن دکل دکهب نعش
 ۱ تردابم هن رام اکسس او ثب وع كن ول هلو یکوکر و یهسور نامه وار رب |

 ۍراقادنوف بوط جد سابق هنب را 4, یو هلن رلقا دیوغ بوط نانلا ندولهسو | ۱

 | نسشنو یر ییرکیهلرغص ناتو ید یوا رشمات ی و

 هنس هبصق عج ور هم یر کلن
 ۹ , . یدللف لوعد |
 سای ۳ دان نیکو بالا نیز «دنوپامه باکر

 قلارازپ و یصکلکت هدعبو هضرلخوس ها وادم هد هطوا  وتکم تولوا

 ۾ یر لوا ماه۱۶ دضام صعب هلبع لیسو كا دج ر یس هلاسر بی[ |

۱ 
۱ 
۱ 
1 



1۰ 
 ه.دنلح اس هنوط كفش یاو ٍ Ê a هم الک اغا ےل اص یساغا یر و

 | ندینک توعد یس دز عالتشف هدمه وز مزبو زډولو وون هدنضالتف

 4 وتتنقرللاح ندن وی اه یو دارا ۀ تلک قلن شب زپ هراظفا راسو هر رکتص رس
 کو نوب ایه یودرا اصن هللا ذ ام نکل نندلناف كلر و تروصرپ بونلوا ۱

 ناذنکی دلت نام شوپ نم دا رم هدنارازق هدر رب یحدرب هسرولواقج هب ان وا تعلو |

 ند یدنفازادربفد یذید رولوا لکنم ك لاح هسرو زوپ هرافرطوب ةداتش ماکنه

 نانیلاوحوب نونسنلوا هسیارونلوا تعزع نتبغفره یم” رکو قوعسورزرک |
 نوب رکج هقیاضمرک اسع كج هلک هدر اب ورولوا فلت هداتش مابا یس هریخذ ۱
 یذوا نوعا یمطصم ءرخذ بودیا مالک نخ وند ردن ال قاب هنس هاب |

 عژود,را در ام م هرلن وب مرک را با ی EE هب هنر دا

 نجوم رم یو نک هدف الغا هلا تدوع هب هب رذا نوي امه |

 عصور لر هید ل هشلب وس ینا رذن یس ه راج كيويو زدنا نسیم رد کج
 يال له ا وا درکه داتش یاسشنا ی دزنشوک,لیمهضفرط یمن اشف

 رولي هلوا ه دن اف هن هدتماقا قالسنح هلی وت « دارو بوبلاق هنسک « دنر تیم

 تساهم كيوابه یودرا هضاعا ناسلوا داریاندنفرط یساغ :یزھکی وید

 داريا هثح اسبم قوچ كي یک كنوب یدلریو باوعت ویدردپا تنافکی تاشو
 لیفو اشاپ ىلع ین اتسع اطو اشاپ دجتا تّرع هد هعب ات رافسا تنا ناب ووا
 ماي تک ]نکسع رس قعسورو یک وکر ا شاپ دمع هداز نسح«رادصلا

 ېدعش یدیشملبب هلوا نکسع یآراوضاحتاو تكلم هظفاحم هلیرانلوا شبا

 تیوپامه یودرا هلی ةماقاررکسصرنس هنوز ل رکو هی کو کر, كرک ید 0
 بد ودیا هلی اقناکوب یسبضاف قصور ئدنېد رونی وک نسا یعزع هپ هنرذا
 یدلیا هجرت ییسغالشف دق“ ور هلبا قیدصت یز رقن كمرک ارادرس ۱
 رولیخ اط رکسع یک« دلخاوسوب هسودپا تکرعتهب هنردا نوا یود راو |
 ندنسلاوح رازاب یکی و یرازاب ن امعو هعجو دارغرازهو قجدور هچرک او |

 هرکصندن تب رع كزوپامه یودرا نکل رولت هغ رکسع ردق كي شب یرکی
 یفیذتلوا یک هدالاب لب ام اک و یدیدرف ن الپ وطزکسع وب ةلبا لاو او شاب
 نو اله یودرا بوکس ی هنوط نذ دعتع فا ادعا هداتتش مابا هلهج و
 رایضعب هلفعلوا نا. نج هلوا لکشم كپ تحط صم هسردیا موعیه هتیززوا
 باز او نوم قز وادا یاس تامل دنفنط ۱
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 دو e دم

 و مرا نه ها دلو مم e قفلوا اقا ادم هردا

 الیدبتقلاراربمرک ارادرس نکبا هرژوا كلدیک هنناج هردا هلیانوباب۸یودرا

 ه دشرکب و هوا نیا هطاحا مشد ق الفا بودیا تع زع ةنفرط شرکب

 یرلعا تاب ب هدنلبعم یصهدوب و ید لر کسفردق كس زوتوا ییرکب نالو

 نوط لک عالطا بسک هنکو دا هل دمار الشق هدلحاوسوت نوناسه یودرا 1

 همش یاوحا كنفرط قالفا نیکی لیم هنفرط قوا نیشناستشم هدنلحاوس
 نوباسه یودرا هدېمرکا را درم هپ نو ڪڪ یبزوقط نوا هلرفص بولا
 هقر و هدلاح یراقدلواضاح یهوجو و ناسیعاو یسیضاق قصمورو یلاجر

 نگو کیا یک وقسو هد هک یسادوم هصالح ی دنلوا فارق هزوکذم ۱

 هسپارک رکسع مزب بولوا « دک غز وک تصرف نوعا موسه هبهبمالسا كلام یوق
 هایسوو هد هار ازالو هداهم یرافدلوا بقزم هن دوع بويعا رارق «ههسلحر
 هدننادغب .ردتش هلیراذوا ناشیرپ نوجما كمروک ی نرانطو درج نکیغوب
 كني رکسعرسلیععما یدلبا الینسا ید هنیتوخ بولوا دوجوم یرکسع نمد

 هدهسیاراو یرکسعراث ات رادقمرب هدننیعم كني رات رض ح ناخو قوپ رکبعهدنلیعم |
 هدایز ندرفن تب شب ییرکیهدقالفا رازمارپ هشیارپ یری ندو پاسا ید رانا |

 ن دفرطوب كبو ام یو دزا بولۋ قزق هندوع یدرلنا نکل رادراو رکسع

 یحدهفالفا یرک اسعاد گو هبسو ر هدنروصوت شما رارید هز و کم نننکرح
 تقو لوا هسبارار دبا بیترو رادن رک اسع یلک ن درلار وب هلیا لوخد |
 كنيلاوحوپ دصقم ن دتعزع هی هنردا هچرک | نلاق تبنما یخدهدزرافرطورپ |
 تد هنرداو ن درا یارطا نکتل یدبا یصم هظفاح نسخ ذ

 یسلحاوس هنوط «دنروصوب رولوا نکم ید یسُغلوا بلجو ارادنهربخذ
 نوچ هلا ی رونلوا زیوجت ك هرو تصرف هند هر وکز وک ب وقار
 ند نصموب نوسلب وس یندیاروطخ هنب رطاخو نسب ضوط سکحر# |
 یدیلا ضارتعا ا كي هسک هسک ردسلکد ریسلا مزب ردنا تلودو |

 موقر دعاك هلغلوا ر ی وید رد ولطم كملي وسیسب عو لوا لاعفنا روید |

 بلط ندسلج ر اضح رارکت رارکت مرک ارادرس هرکص ندقدنلوا تئارف
 | ندکید زرلبا تکرح هل دچک ولوا هصززللب روم هوارا لصن «دکدیشا یار ا

 | نون و هتبا هن تروبص ولرخرازکت ندید ملا باوخجرب ند دیک یره
 | کهبوش یا وق هنادیم ا یکره هللاح جوک فز هوا مارا وی

۳ 

١ 



 ۱ هذلاح ییدلک مزال قوا لاخدا ركع ندخراخ هلذلوا ردق كج دبا تیافک

 نامز هره همشب ندق دلوا ع وعم یت اخ كنساب اعر هلع وب ه دو رب 0

 رردي ڪڪ هکنج هج رار هل مالا لها هسيا روهظ هراس هلی ادعا |

brt ۷: ۸9 

 | ولالا ۳ لها یمایعرو دولک مزال كمرونک رباب سد یس هرب خذ
 هلرس هن اپ حجارخ ی کر رب راسو درو هيج نوتلاررب ی زالع بولوا حزعو

 زولاف هنب او دنکح هوا هره یرانالضصاح قوجزآ بوبلرپ دی
 مه لع هاش ردرللکد رار ندنرلناج ید هلیا هفاش فیل اک ر اسو

1 
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 | یرفت كناتنش بونلوا تروشم سلح دقع «دنسارعص نیدو ورد هل هک |[

 هللا دادماو هناعا هنیرلق رط ردن و یزوا هد هلیکح هان شم ن امه لح

 هکیراطسو كن هنسوپ و رد هللاا نومأم ندرانا مالسا لا ها توک و 1

 نفو رورپ نت بویلوا یک یرانرهش یشیلاها ر دبسلاوحو هنسوب یارس |
 ااش هكدا اش ول arin هنس ون تا دخ رس اما ردزاههناطمخ ندب رخ | أ

 موده هل یعدق ك E هس ول ؛ رولت ید هدر Ss نالو عوقو

E Aهرکسع كم للا قرف نمد ووقف ر دراشعا ت دوم امده  

 ارز رولوا لکشم هلباقم هل رکسع دخرشکلاب هدکدتنا موه ندفرطرپ

 ةناما هل ندا باجناو رزم هدیا هناعا هرکی i ا وشود هدف فواح |
 كاا نالوا رومأم هنئیعم هلبقلخ یس هراد و هاو کلا كج هلت هبا |

 موجه هللا رکسع ولتیلک هعف دوب راول هک هیلعءاسنب ردیراوت بایراو اعز |
 شحوم منخویو ردراشعا السا یب لدصاق هصبودو یون بو دبا |

 نامه دا سدد قر هلو لصاو هنلود نام را هدم ع رخ اوا ید

 : و لا ١

 هسعفدولو رفود ورک ندیم “3نوا سي زب رھ هکر دراز والد زرابمو روآ كنج

 ن دنرللففحسم قلل و هعلقو نادننارغن وارب ییسهلج هلرلناتلوا منعت ولدځ رس

 ییسهقنلب و هملق یدک یر هدنروهط ۰ نمد ولتیلک و تواوآ ترابع

 یە اتق وت لهشنا یماقا ه دندو هنش زژوا هزدکم تالاح وائعوب

 هنص هلو دنص فی رسیاول دنس كمر هلکمر و رارق هنسروص قاوا لوغشسم

 ت کس رح نادنسار هگ ندو هلیانوب اه یو درا « در و رغ زور دنچ هلا عضو

 هتنسارخ قور ینوک نک ادعا تكسنینات ن رشنو یمچ وا نوا ؛لرفصو
 ردشعلوا ا

 146 هکنوجو



Ferبز ۷۳  

 ا E ید ەذ قر اال ۵ ا E 8 موها

 هدر داهمو هنونابه یودزا ندنفرط اشاب یهو نال ؛نالوا: طفاش 4 : ان رازال ۱

 رک ابع هنداحوت هلو رپ زن هیاشاپ نسح سکرحو شاپ رک هرس نانلوت

 | فقوت لصالایف كن امن نالیغارب هنس مطا هدا: هدفدلوا ماش هد
 : هبا کلر ی هدانتهم ناسه :هنب رزوا هنحوم ندا و بولوا ير ۳ هاو

 | ید اشاپ نح سکرچ هلی شاپ رکسعرس رلبدن:اراذک هفرطو رب یہ نوط رهن
 ناشب رپ هلی ول ا رایدلک هیهن خترازال ار یک تو هل ير رادود نک |

 | زور دنح یشان ند فالو ا راک رد عج هبه هسناوا تماقا ی د.هدار وا هلا لاو

 هیداهم لر دپا تدوع هلسج هلیا راذیفسا ندنوپ امه یودرا یخد رات رضا
 ۱ ردنعلوا ار هب ول دی هب رام الب چ د ی رافرط « اضرازالو

 ندنغیدلوا ببس یار ی كاتشاب یب نایلس زا ۱ رک اع یکه د هیداهم

 روما ةتماقا ه دب وذ هليا طنض هپ یربم بن اج یمایشاو لاوم وماو عفر یترازو
 ردشملر و

 : كنسلاو هنس و ییردس ا هنس ول ید ندفرطر راول هع هداتشاو

 هدنزابن قخلوا دادما هل هرخذور کیبع لر هلک یرا همان دان رف رف هواه یود درا

EE.یودراو رد شمفلوا نورد هشدخرب هج واشابو  

 . ید كوبامه یودرا هجهرخذ اما تویلوانکم هاما هلیلاسرا رکسع ندنوبامه

 نوا تداعسرد هدقدنلوا لاح ضرع هواه باکر نیفلوا دلا یک هقیاضم

 ليما هنس هنیفس نمأتسم هعطق چوا بونلوا زارفارادقفرب ندریاخذ بتر
 هرزوا قعلوا لاصرا اد رسو ها یقین مت سا هر وط

 لوصو هلن امزو تفو هیولطم لح كن هربخذ هنر وصوب هد هسیا شل ,ورار#
 رادغقمر ندنداعسرد هاشاب رک+ وپا یسللاو هنس ول ارخوم ندنیدلوا راوشد

 ردشاجت هلوا هناعا ةليلاسرا هخا

 قرف زوتوا یضرعو زوب لوط كنتلابا هنسوب هروک هنیرب یت كنیدنفا بیدا
 قوا دون ها هکر اپنا اعود ب هوا شیعه ےک وا
 || لابج نالوا یرانکسم كلرانتال رونلوا بیعت یئابصع یادونرا یرابب فط
 فا سلعا زواوا یھت قم دفروک كيدنو و هکسنو هر وطو هوقاط هرف کر ددملغع

 هناوخارفو هلقو هقناپ زوب هججو ییهنبتم عالف ردف قره زونواو ط. هلپ ادعا
 | هنسلاها نجنا یالوصحم بواوا يطع تکلمرپ لماش یرادنرد رونلوا ربعت

ees etی  
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 هنس هیهلا تیاذع ضح كف بانج یتسبلاوح و هیداهم بولواروعش بالسنا |
 حو توم نالوقروق نیزسکمک نوچ عفاول ف یدیرا شا هلوح
 قعوا ا بیغت هنس هظفاحم هد وعلوا كر یا مده نن ۾ داسهم لر هلک هروهط

 ۱ ردنمبچ هیادبم ییددلوا اطخ كنروص

 بواوا رومأم هنس هظفاح هداهم باس لاونمرپ اش اپ شم هدلالخو هک هلیوش
aتن اا هنس هطقاحم هو اب ر ید اشاپ هاا ناربممرمم نانلوپ  

 قا لاحرد هدکد آر سا ند نتکرح هننناج هداب هم بب اشاب نس

 ار نامه قعلوا ۳
 ید اغا دجا نکا لابرا هنرزوا!دعا هلا تارفن یهدنناب ییانا دج-ا یشاب

 جارشا ندهسغللت هلعلبالوف لب «دسکدرک هنا هلن روک ذم ادا كنج
 هنهاکرذک کن اشاپ شم رنامه بوغارب یفا ها مرج راول هم یتفج هیم هنلوا

 | قرا وا ناوم هيبتا لاعرد نحو! لاح فقاوا شاپ شم راسنلبا موجه
 دم اق یعدا جاقرپ هدننابو بوشو روط ه هبراسح هلبارک ا بع ینزج یهدنیعم
 ذخا یب اتاپ ش# قرلآ نفارطا یرکحاسع هخ تیام بودی كنج

 8 ۱ ردرلشعاریساو
 ید دیجا هدن نا دا رو اط ER هشنلب روک ذم» د تعب

 وتو بم وام هو هبا تارق ماطر نالوا یرا مولوا

 ے1 ری وال هفیح

 لنصاسور یراقبق هنح نالوا 1 هتماما دنا هقنلب روک ذم تیفیکوب
 || نامه هلبا مرح یفج هبم هنلوا تعافا هدلحاوسو قنرا هدف دلوا یرةولعم

 تردا ہم هفقا هلبا هنوط یرغ وط هغاشا كزدیا تماما رکن كف ندازوا

 !ترشابم هنتخا دنا بوط یخ هرابق ند هغنلپ روک ذم وله هانا یرلکد یا
 ۱ هداز یب ,داح نالوا یغوبشات یعاسعود هنوط ی هنادرپ ندزا هلک ن البنا بودیا

 زدشلیا تداهش تب رش سون لاخایف هلک با تباصا هباغا دع
 همرکا رادرس ینوک یلونصو هنسا ره یدو تك واه یودزا هردکم ثداوحتوب ۱ ۱

 اب رس هبا بینر مچلقلاد ردق كنب یکیا ندنراقاب نر دو نامه صلوا لصاو
 | ةبیلاوح لوهن روا لاعتوب م ده! شعلوا ٹكيٹ هفعلوا لایا هاج لوا

 .كتلجاوسأ هن وط كد هب هناسختراز ال نده و اپ دعب ایف قر هلو :ضزاع ل ازت
 2م یا نیا |

۳۹ 
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 ندنرافرط اشاپ دادقمو ناخ یارک زاهشو اشاپ نسح ەز هل اب یمیدلوا

 سلح هد هنا رازال ینو کک ی ز وَعط نوا كنمرحیم هنس ( ۲۰۳ )وشا

 راپظا ندنعیدذ وا لباق دادماو اما هلتسح قاوایس هقا سم دعب هب یلاوخ |

 تکرح هژراوخوا نونابهیود را اب رق طةف بویم هلند * شرب ةف نادفسأت

 ماسنخ سا ودرول هس راج تاج و هفرطوا ندنکح هديا

 ردشلرو

 ید نکس سج نالوا هدف وا اشنا هثیرزوا هنوط رهن هدنراک * هوشزپا هدلالخو

 رسح توک ی هکیا نوا كلوا نیرشتو یمچوآ ركب تلمرح هل ةو ماتخ
 ید هدراغا اط ضعب هدناناوب بوتلوآ روبع هنس هغ مالتسالا حق ندزوک ام

 تار هنناج نیو بوبتوا فق وتو ثکم ید هدق لماوا نامه هاک لرزک راق

 ردشعاوا تاصاوع هنسا رک نرو هد یکی درو

 لر هل وشود هنیدیف وا یر هلا تب رنو مده یسلوحو هداهم

 | ضرع هنو بابه باکر هحدفا ییجهئوا هناټا ی رکا نع سر رح لاوتفرپ
 | وید ردضوفم دنیأر كفرطوا یا صع+نویامه یودرا  هدقدنلوا ناذیثساو

 ولاطوت كنودرا عفاولاقو یدیا شازاب باوج همرکارادرس ندنوپابه باک
 هوا هلاوح ها كنلاخر ودرا هن لر هبل دیا هه خادم ندنداهتسرد هنناکرح

 هدرکسعه رک رس نین ندان روا دشا نلیوامه یودرا قا بولوا شلک

 كاکسک نالوا د وهشمهدنامزاولو تا ٨4و یل رمان طن نالبروک |

 هنیرزوا هنوط بودپا نایصع اعر یک دنلوب دارغلب و هلبیس> هراس عناومو
 | هدارغاب ند سماع هنلوا اشنا هلتقو تدر کر سج نالوا مزال یعاشنا

 د ا

 || تصرف تقو هلتهح کوا نانع فمع هنفرطنادو تاعالا بوبم هل دیک

 هلرافبچا نکیا شلوا بولسم ترصنوزوف دیماو شاک هنس هجرد هلوا توف
 ّضحم كف بانج یروهلن تاحونف یخ لومأم فالخ هلبارورم هفرطوشراه

 رول هڪ روید : هرکص ندنندوه نوا ه۵ یو درا قا تولوا یس هبهلا تیاضع

 نفاس اهرکه دنراکد تبا یطختو یدمت هنفرط هداهم هلبا رک اسع ولتیلک

 نایشلوا لی .داعلاع نالبر وتنک هلا هی ول ی هاا تا رک اسعنالیغارب

 اسب

 | هلغلوا لصاو هم رک ارادرس کیا هد هن اخف رازال تارب نالب زات اک ریشم

 1 لوا كو امههیودرا هدقدنلوا تئارف هسوقم تارک بوئوادقع ثروشم

 | بجوم هروما دفعو لح باھا یس هرطاخ یردیک پولوا به ناشو مان
 متن حس
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 بولوا صه سلوا نیسناتسه هدنر ندن  هبصق قحور هلبا حس دوخان و

 هد االول یار یسمل وا كرت هلبب رخو میش كنسلاوحو هبداهم هدلاحوب

 را درس هنسهلوا كرت هیادعا هنپ لرل نانلوا فقر هسناوا فرص كما هجثوب
 هلبس هماقا راظفححص هدب ولب رپ و ماکضسا هلغلوا عنانیب هطرفم ترمغ كمرک |
 هکر و تاماکعتسا یلک هد هیداهم كردیا هدارایتروص قوا ماها هب هطفاح
 نو HE دا توو ا اشبع منی وفا قار اش

 نج رکسعرمم دب هلک ندنفرط هو شاپ شم لکا برقت یت دوع
 نک لک اشاپ شعو كا تماقاو تکم هد هیداهم اشاپ نسح سکر ج هلبا اشاپ
 كليا تع رع هنت اج نادفب شاپ سکر جو تماقا هدندو اغا رکییعرس هرکص

 نوحازامن یادا هم السارک اتسعقچ هلو هد هظداحو شازورارق هرزوا

 دعا دع اسلک كج وس رپ ندراسلک ی ەد هیداهم ندنغیدلوا مزال دهم وکار

 ۱ | دم هرزواقلوا هنمان مک | راد رس الك وکرب و هنماد كس راترضح ناخ

 ردش! روی لب وح
 هن اختر ازال اشاب ضف اا نانلوب یظفاحم هو رز وب بونلکهب هناخترازال هدعب |

 شوغ شب نواو شفلوا لج هپ هنانخترازال لاحرد قر هوا نوبت یظفاح

 شرابس هنفرذ و تقارن ز وتلا هلبا یر هجا شب و قلجرخ
 یسهرعز یرهکب نکیآ هر ز وا ششوکو یس ةماخ ليى دىزاغا هلذعلوا
 هليا عازنو اع وع یاول یالسعا لر هد ریل زاب هد يلا ی ه هفولعو عاجا

 هني رزوا اغا نیما نالوایراغا لردیا تراسح هغلاب رو ز هبیرعوط ندی یعوط

 نیبعت هنیرزوا نم د هدعاقرب هلک یا یک یرلکح هدیا موج هنوبابهیودراو ولغ
 هدنروضو, جنا بو وا هنتف عفد هلا لاسرا هني رالب اقم اشاپ سکرج یکروناوا
 مسومو شم بولک م ساقزور هد هسلا شاوارا ديدن یرلقح هیعاراب هب هد احم

 ناناوا مق ندنفح هبلوا لباق تماقا هد رار و قترا هلبسلوا شههالقا اتش

 ۱ رادذک هنفرطو رب كن هنوطر هم نامه رب تعارف ندنس هظحالم هطدام یرار

 یتیدنلوا الیلسا كننتوخ هلهجو ینج هنلوالیصفت هدرب زنکبآ هرز وا قخلوا
 هدکعاقییضن هلباقوسر ودرا هټشب هعشب هتررز وارد و یزوالرول هیسورو
 هدنس هت ناخ ید یرودرا هیسورو هک نالوا هدنر زوا شاو یرلقدناوب
 ء) رالید نا بلوا ذخ] یراقدسنلوب «دتساد وس موجه هي یرکنیعرس یوډرا
 لاحت هتمو اق هیادعا هتسپا هدن رکسعرس یودرا بولوا مولسعم ندن رار پر هت ۱

 4 داوا ¥



eرل تعز ةلوباخ یسداشاپ ھار ۱ اب الت ر ن سکرعو “ 

 را هح راک. ق ر هلو زاوس هدم لاوان یی د مرک رادربم
 ندلۋباخ كرات رواو هةن رج هنس ةصف نخلشزُم قدبآ تع نع ندرلاز و

 وراناو"هفاخاو بدات ويد زك روید نا تدوع نو حت «دکد ستنا هةهاش# ۍتدوع
 Ey هند کک ہے اک کیا را دنا هیهد اغا ك ردبا ت رقص هلا دو ول یرلتسنلک

 ا زادشا لاغ هد اقا ودر و هک تودیا تدوع اذ ا هکلب دعا تدوع

 بولۋ راوض هوظته تناشاپ مهار. هدنزاد«دفداو و راب اه کت اور

 یکیدتا تد و كناشاپ قحن شکر ید ندنس هفراو ینځیادلوا ۳

 هدنراکدرب و رخ هبا تشاپ دو هجو كمرکارادزتسبواوا لعفتم هده اشنا
 هلغمروط هنلافتقا كمرکا ادرس قر هلو راوتهنسا هلبا لوزن ند زراعه لافیرد

 هدک دنا لاوس 3 دو* بش مارک را مس ندنتسودنک دن کد تاقالم

 اوج وید ل دلباتدوعراجان یج دزب هلکقبا ثدوع هیو رک ب وبمر وط رکبنع
 هیورک یدلاقشبار قئرا هدرااروب « دن دورو :n هکویلاح و شمر, و
 بودا تذوع یسوذنک هوا داف الاب هیانشاپ ب نس نکو رج ولد مهدی

 هلکعا تذوغ نادرب یم هلج ت دتغندلوا هد هقرا یزازوک ان اید دلرکتع

 دا قره هسزفلخ یم هزاد SA اتشابت رسک ن ڪس رح

 الش مرک را درس ني ةلوا شلوا تبا مادر ارد دز یی د لوا راونح
 مارتا ند هقرا تودنآتدوع هنت یخ نالوا ۇق هدنز عفت شش ارش

 لار همه دا طه نبض ۶ م راک ازاد مست هکد لکه اروا ین دتا تشب

 ا تر بیم ن اشا 8 4 نب اسل ةر غ نامه |

 اا یک ا یدنفادشا رد تاکسلا بر

 تما زدخ وب ند بارو رم یارب الا شفت یدیا یدیدزرکتحب کک کا
 نم هب ادعا هنب تویلوارتسنفیم ةطفاخ ارال نانلا لزا قالناهحفاو رص

 نینوخ  دهم زو رددتح لند نهوا تنوع هب اکتشف قد هناگرازالو :ردشفوا

 رز نو دو رو هوا یودزا ری یا الیلتسا كنم «هلق
 نا a > ندخرتضم هدد ران

 هد # دا توام یودز رب هنشوب رد هوا تا ۱



 ارح

 الب قازا ونمو الع ےن ۱ هزة ام ااا سس

 ۱ رد ناف هعاشاو نالعا ص وصن تب رج صوصخ و بهر رد هلع رهاوا

 هنلاوحا كنيويامه یودرا هنب مهلکزب

 < ها نخ یسالینشا كذنوخب هیون E یلدوع هدو كوبا یودرا 3

 %4 الئسایبراهعلق هح: ودو:ی هلو دادرشسا ی یسالاوحو هداهم كن یک رم

 دن و ایه یودزا هدمب و یم هشحوم زابخا یکتا

 هک یییدلوا نیشن اتم

 لقن هن راوج شیش یمودرا رکسعرس هرز وا یتیدنلوا ناب و حرش هدالا
 ۱ ید ندفرطر و شکلوا رادتاهکلرو ماکعسا هب هبدآهم ندفرطرب توناوا

 ا هیرزوا یر هرکس "وق نالوب هدتفرط سوغاو كا تراغ کلام هع
 اشاب نح شکر هد ی ملتا توط ید هر ا وشمط هوا نکم یر هلپ راو

 ل اسراو م ارها شاپ رک عرس ندن ) هق راو اشا ميهار | یهدنرادواا
 E ی دا راشملق

 ۱ یرق نالوا هلنراسبو نیت و ۶ زر تک هش وخل ندشدش

 1 هنم رک رک رادهر نالوا نصوم هدشوغاو قارخاو ٿر ۳ ۴ اوو

 قر ەتڵوا یاس یسسلاهاو ایل یسا وحو یفارطا توتکلوا رابتعا ید
 EER یم هتسع چ وازوب یکیاو کا 0 N ا

 ف EAA e E کرافت وش

 داربا ةد رکشن ماقم ين؛دلو !غلاب هز و یيددع كن اص ةو ی رھ ناناوا تر

 ی راو افااا اس هدنلا اوح لوا هسا ل ولنا لواد ەگ ندفدنلوا ااو

 ندنفیدنلوپ عانغ لام E ET هننلو لزهربخذو هنکندرولب

 تدوع نداسلاوح لو" قترا نونامه ی ودراارظا هنسلوا هد قرا یرزوک

 دز ررپنلغاحواو هن ات وطو اخ وح و تا ھه و" یدلر ورازف هنا

 تچسز قورگ رکسعاهدنشو قوا لو ةت ندادعا دیکھ 3 نهی دیا تدوع

 تالنوکرچوا نوک یکنراب نامه نوچباقمردلا مانخ لام اهد زارب ئاب یدکج
 راتسواشاب مهارا ىل هدنراذو | ا ڈا ر نسنح ننکرحقر هل هد ران ات ی رافت

 قاز EPID ینه هيو دړک هل.« اج لد هشوفل رازکبت اتتفر

 : زن به یودرآ هداالحو و رلتوتسلا تدوع كردیا

 کش
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 لیعساور وصح كنب زوا هلهخو یټج هنلوا ناب هدرب ز هد هسبا شاوا ترسم

 تیب ولغم را نالک هروهط هدنناح هیسور هلیسعل و ناشیرپو فبعض كسودرا
 نادسیم هكا تاهاسمم هلبا هر و کک ذم تاحوتف قر هوا روتفو ما بجوم

 ر دشمامو و

 هب رکسسع هوق نا لوا قوس هتب رزوا شاپ دوم هرف ف رصتم هردومشآ
 یدرولوا نو رد سارخ بجوم ید هداموب ندنکیدمهدیا ما| مع ذافنا ید

 نالوا یب ولج درول هبسورو ناشلوب ه درصم جراخ اد و رطم ید ندفرطرپ
 یداوحیرافدلوا شلبا ثشت هنناسا قلوا لخاد هرمصمرلکب دا عو ھا

 درصم ندللا ل رلنوب هلهحو ییددنلوا حاضباو حس هدا ےس دلح قرهئا

 یسهرطاخ مک هلا رانا هنب نکبشعلوا فرصرلکما هجو نوعا یصالختسا

 ناوبد ناکجاوخ هدم لاوحا قبقحت قیح تولوا هشندناو هش لح ثعاب

 ردشار ویب لاسرا هرمصم بن اج یدنفا معد ناعع ندن واهه 1

 هدراهبطخ كنم رل صح ناخ دج ادص هنر روا هروک ذم تاحوتف بالذ لع ءانب

 e E 5 دتفا زاغ رهح نم #4 یسلواداب هلناونع یزاف

 EE ی هتد نیطالس * ؛دعات یموالع هلکرابم طفل

 ویدردلکد بسانم قلوارکشهاوخ هنن اونع یزاغ ةدلاسوپ ندنةپ دلوا مولعم
 ( ۱۴۰۳ ) یربا قزسمربخ كنس هعقو شش ن الک هعوقو ارخوم طّقف
 بوطنوک جو اهدقدلوا لصاو تو ميگلالزما ارذ مرح یس هنس
 ینیدلوا ددرت هدنناونه:یزاغیسد هنب رز وا كنوبو شملواارجا یعبر کارت

 ندنرلعا ض رم هپ هسو رع كلام ضعب هدیولوپ یلاخ ین ادیم راول هیسو ر
 بم هنفیدلوا تینافحو فاصنا هدعاف قف اوم ی رخ ان لصوصخ و یالوط
 یو ڪڪ هج یبنوا كموف ص هام هم وه هشیرش یاوتفنالبریو
 یاننا بودیا تم نع هی یراصنا بوپاوبا عماج یرانرضح ناخ دج ادع

 ا هنس وقوا یزاغ هدر هبط> هدقدلوا لصاو هب دامس رد ی مج یھت

 ینج هوار هب ید یم هپ راحت هچګ بولوار وصح یم هءلق یز وا نکرونلوا

 | ده اهاش دن ر دخ یکوکو کوس كنازع ناو هدیونامه یودراهدروص

 | هدفرطورپ و هدفی دلوا رطاخ دراو یرلتج هلوارمسکن وید یدلوا لوب نر رف

of 

 ےس

۲ 
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 نوت |

 1 9 كيوم هدنرالات روژ ةےگو هدرا داو صف یرادلاکمارغسو هد دیک 1

 درود دو

 هنف هرب ین ودرارب بکس ھ ند رک تسع باو ام كن اخ هن هد هسا

 هناوا دع شر هداملا قوفقم انی وا ندنر هرکصند هعفادم هے وشرافوشراو

 قاروا نالوا شل زاب هدنقولوا هسیایم هعااس تابلغ كن هیمالسا رک اعر واب

 هفارنعا یک یی داوا ین اعوقو وب ییدزلول هک الاحو راوک ذم هدرابغاو راب هنسلاو
 هی هفلاده یکی زا رات ناب ونعناقور اس رھ دلاس تالیصفت قر هلوا روح

 ۱ ۱ ۱ رم هنلوالج
 کی هداف تابتسا نالوا رک ذر کلان ید هدب رح نف تب رفظم باسا طقف
 و لق وف ت هود وار دوس هناو و لیس دال
 | قلوا لسکمیخد یس هپ ونهم باپ سا یکی قلوب شهاوخو قوش هل س هدابز
 لر وتفوز ساکوکو للثم یتیداواهسبلغ بجوم قوش بلغ كرکسع كرەلكمزال

EEREردشاک هلوا دهب ندر  

 ندنقاسو قابس كن اعوقو هدکه سیا لکد فقاو هنلاوحا قیافح كتسودرا هک
 "هک تقولوا هرزوا یتیدلوا هدافتسا ندنرارب رفت رار سارک ذلافلاسو

2۳ 

  فزوژروطرعا بواوا نابئسمیتیدلوا هدرارفیراز وکهلذلوا مانروتف هدنرک اسع
 ید اموق تاذلاب هل. مح یکل دنس دوح هدلاح ییددلوالفاع ندب رح نفد

 نوا هلففاحم ندنعوصه كب بم السا رک اسع ق رطرهو شمال اق یس هب رکسع
 _ ددیورم یودیا شّلوب هدنک ار هقرف هقرف یرک اع هی
 ندنفید لوا شواو زونه هسسیایراترغو قاینشا شنا كن هیهالسا یک اسع
 ردشام: هديا وح هلیا موس نامه یب ولو درا بترك هک
 هج ولشانرب لنفلغوشاب ود را هلسلوا ترابح ندتصرم زاهتنا 4 رام هکیدلاق

 هناك اشا فس وہ ید هد نص وسصح تکرحو مهف تعرس نالوا یطیش

 ۱ یدیا یسیوف ببسرب كتب رهطم جد وب ندنفیدلوا
 | یتربضو تیجو نکلرو رپ رکسع كن اشاپ فسوپ هل اس تاحوتق هدل اعرهو
 "كن هيمالسارک اسعری اسو یتراهمو تدالج كن اشاپ نسح رکسنع سو
 ترتمو تاهابم بجوم هجو تاود ؛لردیا تابا یی راتعاج سو تراسسح طرف
 نالوا قاسعا تسدیه هلیا هسفو ر ید اشاب نایلس یسلاو ردلح هدلالخوب و

 ۱ هطداص نالوا هیس هب اتم سلاح ور هلکمرو روتف هنن اکرایسودرا قرهلاهنلا 1



 ها هد

 EE طبق ناهلس ا گدا ا سلاو با 9 ] ۱

 ۱ هدنیانلح میام هد ران ېي هءلملود تا۶ صعب یکناتسهل قر هل را رعظم

 چت وسط مر شصت سم تم ی چ 7

 هواروم ندنکدعا روهط ما تهاو ماد تراوص ن

 یا مورو یدنلوا یی A هطقاحهحگو رز وب هلا لع نکیا هدلح ما

 نوتلوا هیجو هیاشاپ یدبع یطظذاح دارغا, یکلرکبسعرس یباج داراب

 .ردذشل ریدتبا ناکما هد هداهم بولی ریدلق |

 ۶ ع % موج
 ج

 ندو طب یخ دوا بادو نیو بوی زو و و زلبا ا نت مامی

 یدنلق هل احا هزاشاپ نامع رب زو ندن رغارح كنا ید ینلطاح .دارغلب
 | یدبع یباح دنسنارمریم لمرفنا ندسنقرط :یرکسعرمم دارفلب هدلالخوپ

 یر ری اسو كي كلام ندنارمم سو ا اپ لع یاد هشیعوشاب تادن ردو اشاپ

 هبا نیو ترا کلام سهام روا طال ا
 رد رل ایان

 ۱ تک هک ناسا ا هی ۾ شد نوا ندتتنما ۵ رس « دلاح وب

 راک فک نخ نا دی
 هب راو هضشکز كفزو ژر وطار عا هلم و ینیدنلوا را شا هدنلا دلجرخاوا

 | هر وهط ه ملا ترعغ نوکیا رک توختوربکف نان کیا قوب یس بش جھ ایہ
 کلاس هج وو ا ماراخود هل رام لدلکهن رطاخ نیا هل رهلک
 ki ردشانا بارخ

Eیناموقو هفاک هیهلا تد  ENوا كعا ات ۲ اا  

 ارظدهغيدلزا یس هغیطو ك راتنف د ناب ی اسا كن اعوقو بولوایزاج

 مالک سع رھذک هع یر یس هنداع تاسا ك هدا ثاعوفو

 A تانسا هدنحو رخ ند داع سر د- كنواسمهیودرا هغد نادتفلرمسمایغد

 رفظ لوصح هشرطو رب ءا :اصفنر دوصق نالوا دوهشم هبهزاس تام#مو
 یراتانهمو همطساو زعدو بن كني رک انفع چکر هنکو دا شاکی اب ندهیلفو
 *یداب هروک ذم تاعوقو.هج رخ نف ارظن هنغب داوا ینو تتسم یر ةر نخ دو یلعا
 هدنونامشی و درا هعفدوب هح ر کاو رون زوکهدنز وص ېچ هبا ا .ی اپ هدر طف

 1 قم یراق داوا مر دلاص اراک دف کب هک تولوا راتکب ییا دف قوخ تل

() 



Cr 4 Fe 7 

 ES 2 تو ا تیام مک ا اکر یدال ا ۱

CITIESسحر ۳ 5 2  

۱ 

 لا قا ظا لراوشنطو ی ی یا مامتهاو ما م أدقآ هک هرکص

 یماکودرا بوری وب ر شار يصر وسط ندراوشط رول ثم بولا رال

 یتهالک و E سیب یو يدبد رار ولټ هړو 54

 هلا تی لام یرلق دلا ن دفرطرب یسیلبحر ندرک اغ ی تردد ۱

 یریفکب مرک اراده رلبدانا تباور یی رلکدلبارارفو تفحر تشنرللو حاط |
 ردا نامر لهجو ر بلوق نصا رازب هدک دید نسرید ه نس هی نیما يس اما |

 ند اغا یدک ندارم یکسا هلکعد ربا تردّمم لدي هک ر هروک کا وات
 هل ردقوب BET ۶ نەزعل اک یسیر, ندنزلا هدقدلوآ لاوس 0
 هل مع لاوما لر و يیارقت كنانس لصاحا بود مهدی امن آی فتا ۱
 ورانا هک هل. تخ یرلعح هجا تیغ ضر ! نآدنح هک لدنسلوا م منت 0

 2 هل هلاوس وند رد د ی ندو سرب تست دکعد ُ ك

 ااوخ اکا هلک ادا یا لاوس# يد ذآ یب ار یل لوا ساز ور طق ید

 راتقمر هک لک زار ارد روک Î ES 1 ارادرص

 یزلوا اتم مایا تکرخ ییعوطورابآ هلی رط لوپاتو هتح هدب :ولارگ
 موم «دنزکمارکف السا یدققا یری دمع یعیفوو یدنا شک ةد دید

 نالوا تساتمزدقوپ نتگورابآ یمودنکح هدیومار ه ورک نکیآ دوج وه

 نکموا تیک جوراب هلهجولرآ تو رگ وک هدب وديا تما هداروب رس هل

 ردن رو یم ا هس ه-هلق نوتلوا پوط شب حوا ا هزاونسط هسز ولوا

 | كفو بولوت مانع تو هلی راع ناو سا ییآروت ید یرراس راثدید |
 نو لوا نام یه مصاححم راوشط ندعب لوا یس هدعاسم

 ردشلریو مانخ هل ىز هوا« 7 ٠

 روا هب ین اکرا نواه یودرا نالوا سرو نده اهشزازال هک ندو ۱

 ا نو هر وا کوروش دل بوک هه م ا ادعا زد هک چوآ

1 

 | تاکرا اعا ی راما تنش ید الو تلخ هد کد وا تولوا هداه |

 ردرلتم وا "لاسراو ۱

 القو عاغ مت ی هوم اونا او راهو نادکسلنبیجداشاپ شم دلال 7
SE7 هاو 4 هندصت یا ی اوت هوط تم دار  



 هوم لک دم البوم

 هله>و ون « در لار وژ هع هتشا یدنلاربخ یتبدلوا لوک كسهبیصق هوا

 تع هفرط هو یلجادهب هرکص ندنوپ هل اع كنوبامه یو درا مهلکرب ردر رج

 | لاونمرب زول ەچ هکنوج بولو! ترشابم هضنارک اذم ینج هلوا بسانم قماوا
 ید یدو شدشو شاپ ا رارف هتفرط سول بویم هروط جد هدشدش قیاس

 تماس یاب لنز اعوب شیک هتسوشیا رطسضرم وا شهلواقار

 لصاوهد هیداهم مرک آرادرممو هدوا رفح سرم هل دعوا لح نیبعت هدو رلبا |
 نویسم یودرا مرک ا رادرس هلل وپ هد هنا رازال ین اکر ا نوپامه یودرا

 ص وایی طی نا با و کس دهن ا
 هدنخراخ یز اوت شنش اش لبا ب امش هنن اج س شیش ینوک ججو! توا کاولیاو

 هروضح یاروش با زا لایت درو ی هیج نالوا وص

 ا د ا ها را توعدو بلج
 یدشوا قارحا ی راهبصق ے ميمجرب یک شیش هلبا رارف اهرهنع ید یسودرا

 یعسد شاواناش دما رپ و تدعي وا راج ولردر تنما ندنءهد نکل

 و رکن دنفدلوا لید تصرف یاطعا هند كا تدوع هپ هپ د اهم هدب وغار
 ادد هدرورحاو ورابا ندنزل هاکسزم نانلوا طبص كاد عا لکد تدوع

 ردهد قتلوا رفح راسزم هلو ا بص وتو ین هزاسسو هراب رککب یسغلا سم
 شوفلورلبا مدوصقم هلیس هعاشا بیقعت نم “د بوغلاق ندر رم هاچ نکا
 ریخص نسس» هجرک ارب دون هدک دید رکسردد هن ردکنک هنرلفرط زا وشو

 شش ندناو تعاس شبه هید اهم ندنتسودرا هنا ضراز ال نکرد کو
 شب شش ندناو تعاس چ وا یی اغاراد ندناو تع اسنکس یزاغوب
 هرکریرک | یدلبا برقناتش ماباو رولوا غلاب هتعاسر يركب مچ تب
 لاح هم اوا لباق لفن ەرخذ ندەقا سم ردف ون هسرولوا > هاب د روت

 یززو ؟ ندنغيدلوا عا غلام هدا ز هدنرلل ا کن هکیدااقر ولوا لکشم

 یدکی ف ةو كمردروک شبا ءران 3 هرکص ندنوب يدلایکوررکبعوب رد هدهژرا

 یروطارپیا هم بواوا دنعردف ن وک شب نوا یسهیراسح شش هکنوچو
 زورو بش اک دات هل دل وا دوحوم یار هفاکو یاری يکانواو

 نکبا هدنزرکش رولوا ر هبن لاح هدلاح یرلکدتیا تابت راهطا هدهاک هکر عم

 هبهلا تیانعرب قر هلوا ن دنلپیق هدبشلا دعب حرف یسلیا رارفامنمنم كن ادعا ||

A ۱قوا افنکا لب قجردقو ناروا تو رد هوم  



 ,HE دی دو

 ۱ كنفت ندنراقدلوا رلمدا تارب و حو ابف كي هسیا یرک اسع یللکوک بو دیاروهظ
 یی راکه یتدرایراوس اید الشاب هغمرغ اچوی د رت زت هبیراوسقر]
 قالا هنیرلشادقرا نک هد ورلبا هلبار ورم ندی رپ وک هلسنعرمم قرهدلاشوپ

 یرلمماح وید كرت هل كرابلاکوکو یرللک هل تع رسم هلی وب ؛ارانوب جا رایدلبا
 یکهدنرلکوا قر هنآ كنطت هنب رب رپ بولوا یداپ هب راقلناشی ړپ راب راوس یکه دورابا
 هچغ نوجما فیفوت یب ی راوس یدرلنا رابد الشاب هکبارارف یرعوط هر دای
 ی« دورابا اه درلبد عاب ود ( تا اه تلاه ) نالوا هنتسانعم ك روط هح اسل
 یرلفدلوا ناشیر وند یدماب ولناعع توت الک | هللا هرلآ یظعل و هسبار هداب

 یکیراکدنشیا ې هرعنوب یزهلوقم عابنا نکج ادب هدنس هرا كناک دانی هدانا
 یکیا كن هداج ةا ناک د اپ کهدورابا اهد راید الشاب هرارف ؛لرذیا دار
 هلب وب لراقاشواو عا مسا سس كنفن نکیا هرزوا تحازتساو مارا هدفرط

 هرزوا عانا لوا ناهه هلیر اج ومو ا كجیدبا هدهاشم ی رارارف هلتعرس
 هدنکوا لرکًاسع ید روطارعا رابدلغ اطهلوصو خاص قر هدلاشوب یب رلکشفت

 یدشلاج هرکانسع میظنت لر هرب و تعصن و تلاسا بوتب هنا نکردیکهلاهرع
 یسودنک ن دنفددلوا هدّعنا نوشروق ندفرطرهو ندنکیدنهلکد هسیک هدا

 یرغوط هشبش یفرملا مدار کل اب هنناب هلینظ ر ودیا بعت ولنامع اع یر
 كعا تعن ام هسرولکو لامع هدن شاب یرب وکر هلاق تعاسر هشنش تودیارافلا

 كلازج مان یمال هد اشاوب یدتیک هشبش یمو دنک« دعب یدزید راب وط هرزؤا
 هدهسیدلوا فرطرپ قاناشب رپ وب هد فرط ٹقوزا بو رک ه ماظن رکا سع هل تفرعم

 یرلییکدپ کناناوبح نکج یلغار اسو رداج اریز یدلوا بحومیراسخ یلک

 رارف كردیا داب رف ویدر ویلک و لناععو لره هراذاوبح ینالبجبوسک یراثالوف
 رلید لوا و رب هرلنا هرزوا ل او ید یرلیج هپ ع تامه“ راسو نوط هل رقبا

 یدیا قلنوعزو رب قوب یلاثما هدنر وص زمه ناو فی رعت یاناشی رپ وش هل ٥
 شیش بویالشاب هک ارک امغب یھ اط ع ابنا ندیا رارفوش هکیدیاوب یماف لاو
 هلاحو ولناتع رایدتبا اب نیارق نالوا عقاوردق هتب رهش شوغلات ندنس هبصق
 هبیراوس نالق هدو رک ب ودیا تردابم هبیقعن هلبایراوس ولبلک قصلوا ففاو
 هلغلوب ع وغو یخد كج هپ راحتربهدنراوج شبش هرکصو رابدنبا موجه هرک چاق
 هو یسودرا ارتسوا هدب درد یرکب كلولناو یدلوا قّرحم یسهبصق شدش

 حو ینبدلوا شقا یر هیرف یکیدک ولناشع نکیآ ه دار وا بولوآ لصاو

 € هوا #



 ڪک و وطار 7۳۳ هد ET وا رک امنا |
 بوط ند سوڈرا ۾ .مالسا له هذ هدرصع تفو و نوک وب نوا E2 و

 كا شب ورو ۱ کور بولکیر دا دما اددجج هلک یا روهط و هو کلن

 بپولاف هدازوب ارگ 4 هاچ هک تک هک ,یدعم ن سه
 هرکصندوسنپ دغ واک ] ارف هو هک نوفآرلتنا لع ره هدودلوا اوا ما شخ

 یت رکی یراوس I RE دلی هود ری را ا

 فداصت نیو ریرکسع کیا نکرذیار اره ندفرطر یرکسع هد نخ ۱
 بوط یکی لپا كن بار هلينطولت اقع ی يراوس رک هدایپ درک

 ها (یو

 هدقدلوآ مولعم ندنربمالک ك نیرب ر یرافدلوا س زح فالحو رابدتب تو 19
 در

 ی نر و الخو دهیاری تعارف ن

 ناناواذخا هدنفرط هيد اهم یدنلةزاب ندا ن ید ,لازتجرب افتد دل
 لاح اض لردپا دا رف بولک هروظ ارم ءا ياابو یس كس رایضوب تدریس ۷7

 او

 یا سا یخ گام مج رسیور ست

 3 SOE ودر ها zg رذکمتباغ روطاربما هنردخآ س
 یجنوا تنیکترف لولبا کرد رحم و روز هچق رو دمتاعوفو 1

 غاص بومج ند دنب زد عقاو« دلم ان شنف یفاطرب نو

 یکی نوا بوشل هدا ز هک دیو راد لیفرارق هدنرزوآ رهن کم دلوصو
 قرملوآ رص یکی ۰ دار واو لره ل ورابا ردق هل مس ياا

BEEهس رپ و راق هنح انج چ اص ولا راو ج 4 نو ورا روت ودب اط زا ۱۳۳ یا آ  
 e نڊفرط رهورل دنا نوط ردق هم اتا ندسابص ید دره نو 0

 صبا بوک زراف ید ندرفرط و ایم رادالشا 2 مو ھ رتب راوتر

EREروط رهن ٠ک یمرکب عوف رح رھش هبلع ء ارادو +  ARENنوجمآ تم: رک یتدوعوب و یدتسا ب كع  
 هدبلپل فص) هر فرقو ې یراوس ماج طر هرزوآ قفل س :ہدھاک و ذرا
 هنن السباهنرزویوب شیشوید اباتهم لزوکك پو یدژلشاب هکر ودرآ

 زونه نا اوس جناب و یاد یا مرا ۷

 ابوروتک قرع هللا هب رع یر اند راولبىك قالقا نکیا سم یس هقرا ام 5
 قم ندیج ج بر نوک ي , ندپاوس ۰ هيف E )درب

 یر رک ادع کوک ا رسوا دانا یی شآ
 رود هم دوسعخذ یر روش هد وحش

 م



Eشد  

aالم اله ا ا نوشروق هد د هیراو یی ا جد  
 یل نر لا هاشم ین روت هسهجو و 2 .رکبضو اف بولوا
 ۰ ننولناشع هروک موج وب و یی دصب لوق فرح تدیارارف ناو هب داهم

 ندپڪ بولک ندر 5 روطاربعاو زایدلبا ناع)ا و ږ + هی هير وط هنکوا

 ۱ كبللود هنزودرایدوو مالسالا قو. هناذن رازالو بد اهمو اش راس واج
 ۱ يغب داو! شک 7 لوا بیر :هبدوایربرب ورا و بولو ایکس ع رد کیپ زویرد
 فوخ دنب واتا قردلوا عياش, كام یر اتع + زوسوب هنر راتخا

 سالها دلو تس ر زدوکو هک هاغاوآهدرارف یرازوک بوشود :سارهو
 E ات شع سود دشت هک او یدک توت
 قالا تنوع یوا تحوم یت وقرب ادب ندنفیداوا هد کی رلفوخ نکل

 | هاو بولکهنفرط هپداهم هليو داراج يز ونوا تاج زا نالوا «دنفزط
 روا و لا هبهنروآ کر ر ند ورکرلنا ند و رابازپ سولا ییدرا مالا
 يلد شش تاق كنسودنک هدضرط قالقا هلق دناواریغهیودنک ننی

 هقشب تی شم دری رارون ملک ارت یراق وب بولوایس هب درام
 تو هلک هتسودرا مالسالها نالوا هدنک وا شبش ی ڻذاړوا هبایراوس کیو

 فلت رک كی رکی بارا دک ندزاروا ندشیدلوا دودنم .رالوب : مملو

 هلبزوک شاپ ِندنذج لوا س! راو لبایرا وس كيب نوا هدنر وصوت و ینج وا
 ندعو . لارج ا ؟هداعاوید ردراکرد یکسج یم
 ردزا یراب وط هح کا كم سیا لها هوس نديفدلوا سوپأم

 اثاپ یضیف نا یلسو پوسلا ى هلي قو ىران دعم شا شم ی
 هلا اشاپ شم هلک ر کسع یلک هشیعم شاپ شک ندسنفرط مارحا هل تهه
 یبا هسیا رولا یر عدرا E شدشس میم السا رک اسع نالوا هد هوعاب

 مال زا ی دن قاره روا تل سقط بولاق هدنتنب رکسع

 e و ربخ مرا سوساج ییراقج ةراقبح - بوط بولا سرم یرکیع

 ا راک ردا ي موس و زمرا i ef دعا هراس رم دراج بوط

rere 

EO TEE 

 رد

e 



 ام

 ۲:2 حس سس سر

 رافلا نداروآ ن ابه هر للوا رومأم نکس لپ هفت و یاران هو

 نيت زرومامو شفلوا راما مها یلک بونلوا هشیدنا نوعا راخ ذ امدتقمو

 نیا هرصاسح یدارغاب نکبآ هدنومز یروطارما دیم مدقم یآ يکيا ندوب

 وب 0۹ ۳

 یلاما پیج رک اع جا بویلبا قارحاو ترا یب یلاوح لواو بودیا
 ردراشباتدوع هیون امهیودرا نامه ندنفیدلوالام الام, هلعانع لام

 | نکلیدیالکشم علوا لاصیاولن هربخذ هراروب هني هدلاع یییدلوا ش علف
 ملبام افلا نوب اه یودرا هلب راع رمو راخذ كنادنعا بویلاقتچاح هراثا

 شقلوا فرص هلل وب هدیونلوا طض راخذ نک هلارکاو  رد_فلواهرادا
 رکا ع «دراتقو هلپ وب نکل یدرولسهدیا هرادا ېپ ودرا ردفیآیلا یدیلوا
 فلت هد هد تدم ناباپ یب تاعورزم ندنغیدلوا لباق ات یطیض كمالسا

 ردررح هد ن رات یرونا وید ردشلوا
 یسیضارا هک نالتد یم هوا تانب بولوا ندفالفا تافاضم لصالاق لصاح ا

 ردشلوا تاٌرع لوبخلا كيانس لاما الماک
 هدا فسا نرو a عوفو ندنلریرفن كارسا نالوا ا اا

 هک هلیوش رونلوا داریاو جرد هلح وب یزربرقنیلا هجو رپ یببم هنغج هوا

 هدفرطوبزب شاک هتیدو يرودرا لوی كن ولنا مع رللامج یهدنناب هدکد نسا

 هليا موضه هنبرافرط راوشمطوشبشو هیداهمرلنا نکیآروشاموا هلیادارفلب
 مهدیاده- طفاحم یز دم ناټه ردلکد مزال دا رغاب هزب راردیا بارخ 2۳

 هدرغدوع و رک بو زوب هدفرط وا یالسا لها ل هدد کک هنفرط هی داهمو
 نکیا هدهرواشموب رانا راشعد مل هدیا ترشابم هرالح راسو هدارفلب

 لاحرد هلفلوا لصاو یرمخ یرلفدلا یب هناحترازالو هوشرا كمالسسالها
 ك انمالسا هدنرلب رفت هسلس ںودبا تکر ح هدرطوربروطارتعا هلا هبلک رک اسع

 بولاسّم هدنک وا شاش 4ذلوالصاو هب ودنکی ربخ یراقدلا ځد ېب هداهم

 لازمج ندیارارف ند هی داهم رابدر و رارف هفلوا بفرع هنسودرا مالسا لهآ
 كن هیداهم «دقدلوا لاوس مارهنا تیفیک بودیا تاغالم هلباروطاربیاو بولک
 دبش هظفاح یک کرک هلیساشنا راسزمو هیاط ین ریلحم ن دیا اضتقا
 فلت رکسه یلک هلکیا قیبضأ یرازپ بو رایج بوط هرلغاط ولنافع
 ر نود لدلبا رارف تروص رایتخا یرورض بودبا مزج یتسذجهلوا
 | کج جو بوط نوک کم بولا ستم هد هد وا شیخ هش هدعب یدلیا



 ۱ وب هک هر او

 ۱ ی درولوفوا فب رش یراخش وشراف هني راس رم كن ادعا نوکره همش ندقدنلوا
 لیکن یس صف حف ؟روس هدفب رش یراخش هدرصع تفو وکی سنریا هعجج |

 هد وامه یو درا ینیدلواهب ون هرحشمرتایرارف كراول هم ام افتا هک لوا بولوا

 ردر رحم « درللانروز صعب نالپ زاب
 مشت و تراغ ینکلام هم ندفرطرب یخد كب یتا ر وام یس هدوب و قالفا هدا اوب

 یلیخرب 4وبا هه یودرا ن دنفرطاشاپ شع رو ن دنفرط كنا رک هلکهردتبا

 هنسهعلق نیدو هرزوا قوا عنو هيه سصاع هناسرت هرکصیمهلج نیکلک راربسا

 1 ردراشکلوا لاسرا

 یراهبرع ماه هبجو یرابوط هعطق دنچ زول هک «دنس هب رام شدشیو و

 ر دشجلوا مانتغاو ذخا یراءراس تامهعو هیطسا عا وناو
 هدعد یتخددلاف زا ءدلوا نابهالسا ۾ دکل راتفر ۲ ه دنرارف نح یروطاریا هگو

 ر دشا یارابخا یرلناجرت نانلوب هد هموق رم هبراخم

 قا رحاو تراغ ین ابصقو ار نال ڪڪ هنک وا ید اشاب شع هیلاراتشمو |

 مسح هراز وب ج اقرب كلانا را وشمط هللا دوعص فرط ه و اب لر هدیا

 مر او هم و کردیا حار ات ندفرط کا یب را هبرق :

 ر دشقا عمت ريا ز وان دسر كيب ىلا :

 دک رارمسا نالا هدءءوو وب کو هدرا هعقو هر داهمو هب احراز ال ؛لرکو

 3 دعا صعب ینیدلوا لاب هنعوض كمالسارکاسع هدفدلوا تایی ۱

 ر دشٌملف تیاور ندفوفو |
 یاری و ین دنلوا تخورفو عیب هلوکو هیراج ل د هشورغ شب جوا هبلع ءاتب |
 دوهشم یدلناص 4 هراب ح وا يکيا نوي وق STS هب هر اب , زوتوا هاد ایا وت ۱

 نارق هلا دو راد مانغا هر هراب رکس هل فدا صد یحصادع هفت ندقدلوا

 اتشآ راسو ردزواحمم ندنآکسرلب وط نالا ن دول هڪ ردق هاوو ردشلدیا |
 هلن دم یدننام هعلقو ردلک د لب ۳ یدادعتو باح نيا ھعو

 ناو وا CERF زونوا اض عو الوط ادعام ندراهبصقو

 ردشلوا نابمالسا لوبخ لاماپ همشکلاحم

 ناک هدورلنا تعاسر ندرلسریم ید لر كند هرکص دکر

 هب رفح سزماهد هر وک دم یارک نام هلۀلر وپ نییعت یعفوم ودرآ داره

 | هشوفل ىج د اور راسو شاپ مهارباو اش اب نسح شکي ج بودوا ترشابم

 هک هجئراز ۳



f oy igre 
 تاز رتو تو ۱۲ مایف دب دا ةبلعلود نولافرب عمو. مالقا م

aEماطن  

 تروصز زاتهظا بولبدیا ها ندای تخ یر ده لر یر :

 لا لب نراس زام هدشب ناش ہک بوغارب ورک نسب راوسو بو روس دوا
 کوا هبارارف داسو درا دیس ن.نلکدتب زارف یعوط هضم ار فک شنش

 کیا نیٹ یراکدننا زار قیفصلا 9 هسپا شعلوا هانا وید نوسلوا
 ا کا ماا بولاق روما هبیقعت اشاپ نس>ح سکجرح

 ی دنلوا فبقوت ید یرآوس
 تب رخ قره نوا تاب باثآ حول دارو« رنو

 بیتعت بولواړاوس هدزرکم تعاس ینهب و سیم ست

 توت هیادعا هلام تعاس یارب ةر ھا شش هلک تاتش هآدعا
 ها اا کمر مات ا

 يک اھل رابدلواروی هکیربک هنسهبصق شش رول هک ,دکد شنی ندآرو

 فیس لاا هلبالوخ دو موه هنا دبصق نامه بوبلربا ن دن هسک هبالبیا ح
 تردابم هک لا قارحا توروا نا هب دمه ید ندفرطرو کا نا سو |

 ينوجرب كن رکاسع ھم هلو قارح |یسهبصق شیش الماک ندرلکدتا

 شما بویم هد رارفو جورخ ندهیصف ید یمه هةشب ن دک دک نیل

 رد رارف هفرط شوفآ یفویسل ةيقبو

 هدروک ذمزوریف زوز تولو ین اف یخ چ كوچ هيلع م 0:

 | شورو قردتلوا طاح ىس هئ فارطا كل ادعا هکنوح هلذعلوا ينام داش |

 صفد لب وب تولوا س ی و رط ادعآ نوک لوا يرل هراما یدو میمن |
 رسا شاکی دادما گاولنا_هخ «دتسودزا رک هک

 ۱ تداوح یک ر دک رک قلوا شلزو یر اس هه دور شید دوخا وا ۱

 | کند اىد هک کل وا نامه هلغلو !دتشم یرایشخو فوخ یفرهلوآرسلم
 ٤ :شاکداسیو لاقلاو لاا وله ر دیس شکر ازاپ یوا تلولباو یر کب

 ینیدلوا مو ماعها

 ج اردھابٹشا ی
 ید كنيدنفا دش ا بد هدرا لوا دنا رو ربع زن اتاس رت دس نالک هنوباسه یودرا

 تاود مسج حور
 هنون افو ماظن نالوا |

 اات و وہ هنیبدنفآ نوید نامه نیک رانا هلاراعشاو نضع یغح هیچ زا |
 ةغاثنا یال تالا عفاو ها تنارف رک افلا نیب بولبردزاب ب وتکم چطور |

 مادقاكمرک اراد

 كج هید رپ هنترغو
 ردو ول و ر دقو ل

 ةر كنا تاحو ق

 هدنصوصخ تباعر
 ی ات نالوا دوهشم

 رد هدامرب تقد ناداش

 دلم



+ ۹ 
 هدنشازونب د یودرا لر روک د دم رط بو ر دوك عساو ي رطر هدلوخل وص

 در يدر وریپخ زو الوفر يبدو یی دبهیج سن ی

 يس هب دبصق شیش هلبسو درا یر کب بولک هنسودرایرز ود نوک یر وطارعا
 2 یودرا لبارارف مولد رب درک کیدلک هدیا توت داس او ه دنیا

 ا پک ذا لاسی رطب ھتبرلکدر و رخ يرک اببع هک نال ڪس

 ینی دنا افشا نذر طلوا هدب ولب رد وکي ږاوس رادقمر هنفرط مقرا كنسودرا
 مراد بعا تلوهس هچو رب هس ر واوا س د ور وب ېد ند فرب هدباح

 ردق ك برد هنشیعم اناپ ےھار ریز و ی هدن راد شاب ندعلوا ظومم نج هلو

 5 ق : رظو اطعا ندلز ب بناج يرانيمت كلنوکج واو بین ری راوتیص هدیز تک

 ندفرطوریو نامرف ي ير لا لاغش و قریض) ند: سارو وینم“ د هل هل ارک ذنافلابس

 تبسم هل موم هی السا کاپ بع هخدقاو یدلبا صت هوا شد راو ید

 ۱ بشود تبسحو فوخ هنجتایرک اعم هگو شا بی رو طیض نیس هبناطرب
 ۱ قیوشن : لروطار ا گلاب اب یرانریغو تابردقو هلغلو یا جت ۱

 ېړ ea وق پراوا شخرا رایج ید یوی یتا ندنماراو
eااو هدنفرط هیداسهم ندنغبدلوا لبق داپ هرو < کا هد هوا هدانزیر  

 و نارپ یخ كنررلفاجوا یتببرعويب هبجو ی وطو یرصکی ا
 ران رنو ندنفپدلوا شتیاما مرک رادرسب ھ هخدفا یی رلتع ره خا

 كرروكر ول هچ ریسک ندوشراق یراق دلوا قم هبودرا بولک لیا ئالا مطتنمیجد

 ردرلسلوا تشهدو فوخ راحود البح

 دییشمروپارجاو بینر دوپ رج هع دخر مرک ازادرس هفشب ندرانوب
 یاک فرط یزاواو یکندتبا البلس هنس هطا نۆ هریپ ول هیبسور هداننأوب هک هلی وش

 | هعرک ارادربس ندنفرط اشاپ نسح ا هدننع یتیدلوا جاتح هب هن اما

 یعب هنلو ارش ق رەلوا هناك لک ؛لروک ذم بوتکم یدشلک بوتکمر

 ناشیرپو مز2 ول هيسور قرهلوا رغظمو بلاغ هپ السا ارکاسع هدنفرطیزوا

 ترضو صرج هي و روی بولک ت ریعو قوش هرک اسع هسنلف هصاشاودشلوا
 هدک دا زار فک هیلشاپ رک مچ بودلا هظح اله + ؛رع ببر ری ولد رازدبا

 بایت ولسا روک ذم بونکم مرک ارا دارس ہلکا ببسنت ینوب دوا
 رجم باكلا سیر نوا a: PETE قر هلوا هنكع:كا

 يرو ا و یدنفا سیر هدک دشا ضا هبیدنفا دشار ||"
 تا مس سس

 4( فالخ و
# 



 وب o00 البوم ۱
 سس حس جم سس

 یراسرنم نعسدو كر هلیروتکر لب وط لو ند هیداهم نامه هلکل رب و باوج

 هدعلاراو تمواد هننکسنچ توطردق نوک کس یدب قرهلوا قییضتو مصح ۱

 ردشکلوا ترداص هنب را هب راح ذرت

 هاک بودیا دش دما هنتسود را سش ندناو هپ هیدا_هم مرک ارادرس هدلالخوب

 تارغ بولک هب یرکسعرسیو درا هاکو ر دیا قوس تا مهمو رکسع ندهیداهم
 هدنسودزا كياثاپ نسح سکر چ نوکرب یدیارلبا یب وشن هکنج ییلصم

 غاط كسکو برب هدنراو شراقنکرایا تریصب هاکندم هفارطا بور ووا |
 كنعسد هدب ولوا رظار ندنتسوا کیا یز ول هلبقبح هغاط وشاب بوتر وک
 هل وا هد کدلبا ذوعص هر وک ذملبح لاح رد ود كسلنا عالطا بک هللاوخا

 ناناوا دوعص وشاو روظام عج كي ادعا هدن رلکنا عاطرپ رکلد یهدقرط

 قردلوالباق کود نسو جا كني را سرم نشد هسارافیخ بوطرپ هلبخ
 هاقرط هقرا كن ادعا هسنلوا شب وزوپنداروب و یک هلی روکش الی
 | مرکا رادرمس  نیفلوا مولعم ینج هلوا منم یرکسع نمد هدو هس ق ر هل بھیج

 | بوط هغاط وش هلیاراضحا هنب روضح نی راغآ ملا اد ردو شب نوا تولک
 یدردنوک هروک ذم لج لری و نوتلارشب هشیرب رهوید رول هلبراضیح
 یبازخا توسط هدنرلندوع هلبا لاخ هانک تے شات وغبخ هزوک دع لڅ ی ذرات
 ادعا هورکه دن رلکسا طقفو ؛لدلس هل قیحت هللاع ج وکر مود نکن وسر وط هاب وش

 نکس« یساوارفح سرم نیل دن ھک هدشمادیهدفرطورب تواوارم وووظنم
 مرک ارادرس هلی راهارابخا ویدرولبپ هلی روکش یارب هکلپ هلت ر وصوب ندنفیدلوا
 رد یو هرزواقملا ستم هدنماد كار وک ذم لج ج حو رشم هجو رب نامه
 هدنس هورذ ر وکذ ع لبج هتک رپ یحو شتا نامرف 7 بیا میلاد
 ] شاد تت وشن

 قنا رد ر وظسم قعردنفوهدقاروا شراب ا هوا شراسد

 بوشیپاب تاذلاب بول هرز ؤا قا ادب وف لو توو مرک ادا
 هيرا ءا تعزا م هتنواعم دارم الا نھ هراس ؤا اسو / نر وک نکی دک

 هماز ما یسودرا هسچم هدنا ینی دلتا هزکرب قر هلی را غب بوطرب هموق رم لحم
 راد ر وهشموروک دم هدمانا ه:سلا ینپدلواشءوطزوب

 قلنفش سرب رأی ردنوکر کسع هننس هقرا كنسودزا نشد ید ندقفرطرپ

 نکددپا راذکو تشک یفارطا كيودرا مرک ارادرس هلمشرنغنقب زطرب هکنا زی و
۹ 

 وج
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 یلغوبشان بویلوا یراتبغرو لیم هسي رمق رەل وا قمتموزىسغولوزىىشاي هسا ||
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 هدنراقدعبح هراغاط كسکوت یهدنفا رطا كنس هيخ هلکغد رویلیدیشیا یسادص
 دکبنج ك همالسا رک اع هلیسعلوا عا_نسا مطقتال یسادص توط عقاول ی

 هک هنب رز وا قار مرک ارادرس هدنفودناوا لالدنسا یراقدلوا شهرک

 هداهم لردیا تبارص ید هرک اسعراسلاعا نفر لاحوت ندنرل_ةدلوا

 ردراشع اینزنهیهلا ترصنو اکی هبمالت رک اع هلن ناتلوپهدنزلسزم |
 2 هوا كنب راسم هداهم نامه توی هد امص مرک ارادرس ھر زوا كيو

 ا .دهاریاتا یدلناراغلا هتفرطشش هرکصنذک دشا ھمافا رکے ءیاکرادقم |
 كم یرکب اددح ار طن هتک كیادعا بولک بوتکمرب ند فر طا شاپ ز گس عرس

 لردآشالت مرک ارادرمس هل_ذملوا ناب یرلفدلوا جاتح تب رکبصع هدایردق
 هتم رع هتسودرا شدشلاحرد ید لر هدا نانلوب هدرا ترم هيد ااه م نامه

 هن اج شش یسودنکت وردنوک اع مما 4 هیدا هم هدم ی راس تعرس
 یدلنا لوزن هب یرک عرس هح هلباراغلا
 هعطق یللا زویکیاو یرارکسع كم ناسکس رل ول هتک هدب زاغوب شدش هکنوخ
 | شٌلوا قیفح ند هرکص میدن وب هدار وا ید روطارعآ تاذلا بواوایراب وط

 ند هعطق زوبشب بولوازواحم ندکب زوبیرک اسع هم هدلالخوب هد هسا
 یسودرارکسعرس هلت اک او ندنفیدلو ع ويش ینیدلوا جد یراب وطز وام

 هرکس#یاسورراسوهراشاپ سکرحو رکسعرس ندنغیدلوا قبضو لیلق
 شب وروب نوهت مرکارادرص هرکو یدیتشلوا ضرابع تبشخو فوخ
 هدکدنیا فیلکت یسع وا موعهو حج: ون وید روینلوا تاقوا هنافاهدومیب هدب واوا
 كنج نالوت عوقو لوا نوک اقرب هلثح ندن_هل رمسافو لرکسع شاپ رکسبعرس
 یز رادعفاربب كرو هدر هلاغم هناد ره كني راغآنوردنآ هدنس هرا لادحو

 یکیدک هدادما درفرپ نکیاشاک هنب زکه هلوارشح یزاسو شلوا زادجنز

 زی رکبع مر و ندنفیدلوا هدرلغاط كکو ند هزایرلسریمو هدا زىت وف

۱ ۹ 

 ردب ر که هدازراح هلبایرکسع كن اغارع هداز نا مع هرق طقف قر هلوا
 | ندنفرطراشاپ یکرجو رکسهر سو یدرولوا فوج ندعهلو آش وروب «دنروصوب
 ت

 باوج #

 وط ند فرط شدش نکیآ قم هدنس ه یخ هد هب داهم مرک آر ادرنس هدلالخوب

۱ 



 فس : هی هیداهم ا TE وع تب

Aمچ ف  

 ۱ یدلر و زارف .هنیرزوا ۷

 وام خطاب نس و رویم هر کیک د لرو سوت E نرو ۱
 ندیماقسمُ اق فرط ينس هد ارا اراد هناا نی اشم كل ات

 هد اجو ید هینسس تارب یت نالوا E ک۱ رادرس داسا ولو, ش

 تنوبامه یودرا هدب رفسس هم راضمب هدد نایمرد تی بولوا تن

 ۱ ایم سا خ هدي سرد تا ا ر
1 

 لر هد a مو ۳ ندا 9 رطح - اا
 فوج اموزو یا برف هنبرافر طیزواو نیئوخ و یسو ز یلاوس

 هیلعءنب رد هر ز وا تکه ناب بولوا هدنزاراک توپ هل یلکرگ اتعیرالاشرام مان
 یسانا یرهکی هدک دید ن وسناب وسزوس هروک اک | هسردیا باجی یه 11۳ ۱
 ندار وا هلت لوا تع هنی رافرط هیسور لو ےگ رک ردا نا نزمآ مش

 : قم هلشق هد هنرادا ندفیدلوا تلوهس* هدف وا ترا طنوهنعیحب طی

 ۱ میل هر زواقلوا هل هنردا اتم لصا قزنوا بیوصت یر تفرش

 ۱ نللاثماو ییعساب هد هبردا بوت :اوا راشعا هوالع قرءاوا فدا یو ۱

 ۱ ردشل زاب باوج هب موف ره تار هلب ای ناشف هدر |
 ینلرضا ینوک یک ادا تالولباو یع دب نوا كن دا ید ۰ 54 ارا سس دعت | ۱
1 

 دجا نالوا یرادضگ ی بس هراد! ما كنون هی هدراو لر هد هات رازال |
 هج راسکیس هل رکبسع را دقمرب یسودنک ب ورو شرابس هب ید قا فظن ۱

 زدن هپ هیداهم فر ها ۱
 شش شاپ نسح سکرح ح و رشم ۵ بز 1 تا تفرط شیش ب لک

 هدغاطرپ نالوا هدنلباقم ادعا یسودنک لی رب ته اشاپ رکسصرس لاحت لاتو
 هدادعالباقم وک ا دقرا لبا هلماک ثوقیجد RE هریسو و: رارق ارق

 ا شاپنسح سکر ج ید ندفرطرپ و ترشاسیم هک پولم هی فحر اسرع ۱

 یدیشعا تردابم هفمش ال هخرح قلارایلارا هدنس هراز حاط 1



 تن ون
 pues د 3 زفلب ۇر هوم مقاو هدورلد اف ترد د وا چا نوا ۱

 ات دار هلو ڈرا دید اهم قر ةا ریه طاو هیفصت ىلحاوس نوط

 ۱ فلة ,هدنروض 2 ید نلصاح لار لحن ها هدبا هراخو تاقالم عئامالب

 ۱ قوا ترشا هنس هرمصاحم راوشمط هد هبا هنس هد . وئلوا افتک | هلردقوت

 ۱ لند رضاح بولوا دعاسم مانا هذه هلال ی درا ضعب یدید ردسانم
 غندلو ,دلاع 4 ادعا هداحییدعم رد هدکشیارارف هکعود ید یزوب

 | نوسلبا لاوح یب دیو رانا تاذرب دز یا وش را تهمت نوا نوت

 هر هدر اس راد نزوصو هدنرلکدید نوسالوا تک هزوک ةاحا هدعب

 هورلبو رشا ند د هداهم اشا نسح رک رم هل یراوس اک رادفم قرةنلوا

 ل نورو چتو کا ارس ةشرذيا باا تولوا لاسراو قوس |
 وه يود هني یدک هر E i هیصوتو ها مرکا رادرتس سلبا

 یدلبا تدوع

 TE ETE عاص هژزوا ینیدلوازومأم اشاپ نسخ شکر خج

 لول موسه هوا ربصق مان شوغولو دش ناک هدورجا زواج ندتعاس
 تفاو تکی ہد هداهم رذق نوک وا شب 1 DESLE هددسیا سمسا

 ید یزوطارعا هو ردا حک هنراغو شش زول هم هدانا یکدلتا

 تور ور و هلک اماکخسا ةَارطا كعاطر رکحتعاش چ وا كر هلک هیاروا سعات

 ناب زول موح ره هلتنفو هکراشمزوط بولوا ریا دم نارد هضط

 اشا نسخ ني ر رخ شعار وھشم عقوم مان ی اعاراد ییدلبا ه رام

 انوا هم راع هل ۳ و هم هداکد لک هموق س لحن

 | ید ع یر اوس گن ایا رادار سا یی زارو لف ییزارب تو دیا
 ووهي ەد اباشاپ کرک ناتو لب موع# هج رژوآ تاماکضسا و

 اشاپ رکبع سبب هلک عج :راعشاورب E تر نغیداوآ جناح هي هناخدجو
 فرط گيدي تگرخ ند هداهم بولواراوس هلی وف تاکرادت لاحرد
 ۱ یدلبا !ماوضرع هپ یهانترادص
 قود ا ناھ د لول لاو هم و رادرس اکر وڌم اش دی

 ا نسط س ۲ اذن كنروص قملوا تکرح 4 هیداهم هلی نویامه ۱

 بب بیوصت یا ر ورتا هدگب كن وبابه یودرا الماك جتا بودی تروسم |
 ةه < 0 4

 و درا رکی ها یو :دورلپ لمر ڪڪا ارادو ند ردنخب فی هوا ۱
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 ياا وط ست و نم هچ ور نکیا ۰ دکمرو نزود یکج هیودنک ۱

 نیک قفاوت هنیرارپرقن كن راقیفر موق رم جد یربرمتودنک یقاعتتسالا یدل ||
 لحاوس هلیراصناو ناوعا رفن يللا قرف هرزوا قلوا تربع بجوم هیااعرراس
 ۱ ردرلشعاوا بلص هدرا نالو « هاکرذک صعب هد هنوط

 ثربع لاح وب اس A RY 9/۳ كيناعر نالوا هدست سف هليا دارغلب

 . ردشلک تنوکسو تشهد هنس هلجج هنیرزوا كلامشا

Eثرازو همر 4 اد هررق قلوا ناماعم هشنمدخ ول  

 ردنلرون هیحوت

 9 هراس تاحوتق هلبس هبراحم شدشو یر ورم هفرطوشراق كيوپامه یودرا 2

 یدو هلبا فیش یاول یس هفرفر كنس ودرا مرک ادرس حورمشم لاونمر
 نوا یر كلنا ید یسهقرفربو هدمالسالا مجد یمهقرفرو هدنسارح

 | یو كنوپ ام یودرا بولو هدضن اج هک هرزوا كلری و تیوقت هفرط لوا

 یو دریاب یہا نککور.ندنبدلوا بس ها یوا فرا
 رکو هدمالسالا عف ءلرک ندنفج هلوا تیوقن بجوم هنسودرا رکسعرمم
 قر هلوا راوس «رلقیجا مرک | را درس هلا هیمالنمارک اسع ناشوپ هدنناج هک

 نوبامه یودزا رقم هد تد هوشرپا هليا هناخرازالو روبع قرط هناخترازال ||

 ی هنس (۲۰۶ ) هرکص ندقدنلوا تماقا مابخ بصن هدلح نالوا زا

 هپ هداهم مرک | رادرس ینوک ی دی یرکب كسونسغاو یعتلا كنبس هجا یز
 بودیا سل دقح هلیاعجج یتروشم بابراو لوخد هپ یرکسعرس یخو بودیک
 دیمالسا رک اسع هاب یهو حف كراروب هل دملا هک یدئلوا مالک ق هلهجووپ
 | هرکص ندنوب یدلوالصامترسبسوحرف هدنیلف كسکرهو لات هعانغ عاوتا
 راز نالوا هدلا ن امه هد وپ ردساض هلاحو تقو كل تیع هتعسهن

 2 وذ باعك ید ردم صم یفاوم یمقملواافتکا هلبس هلغف اعو طیف
 نالاح هعفدلوا هليا ل هعاتخ لاومایرمک | رک اعرایضمب هدف دنلوا لاوس

 ردر و دقا هک ن ادنح هرکس ندنوب ندنراقدلوا شل مظت

 اتو یفجهیلوا نکم یتیم هلعقاحهاروب رک هوپ هدیروصو

 ندنتهج هربخذو داز هجریدقت یکیدشنیو یکج هبم هشېنپ هلبتقو كنیرکسع
 رلیدیدر دیس یسعاوا قارحا 2۱ رغ نکلا رراتهج یکج ہل کج یدنفبص

 .دلوفلوص ندنزاغوپ هیداسهم بو دیا ترشابم همالک اشاپ نسح رکسعرس
zx 

۳. 
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 نانلوپ هد هفاسم تعاس چ وا نوا هبهناخترازال ادشا اشاپ شم هرکص ندنوب

 یطسوق نالوا رسا هل هلا وحوق هرکو بولوا ندن_هاباعر یرخوا لصالاق ۱

 هی ودنک ندنو رط ریس لكنا راذکو تشک هدنرلتالو هک عقاو هدنر وشراف |

۳ 
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 نکیآ هدنرکف مرولیب هدپا حج لصن ېب هقنلپ یکی نالوار وه شم وید هعلپ او
 هدعب و كا ربسا بوصاب ییاشاپ شع طباض مانو چوق ندنن اے طب اض چک
 ین دلوا دکار کسع بیرو عج هدیلاوح لوا هلبماخ یادوس قععاب یودرا

 یکی ناھ کان یالب یرصو بون ارواط لوا ندنا اشاپ شم هلکلرپ و ربخ

 ینرهلوا هی راغ ردو تعاس یکیارب هدکدتیا لادجو كنج زاغا بوئوق هنیراشاب
 دقشب ندکدک ند حلف: یرنکا رز دودیح نانو هدنتقافر كوحوق

 ردوا مسا ریارب هلبا یرلقیفر یلیخرب ید یسودنک

 بواوا ندن هیرق هنیدوغاب لصالا یف وجوق موفرع ارظنهنب اب رفت كوعبو
 هردو زاذ کا هفرطوشراق هلا درب یقلیعر هلعتلود مدعم هنس یکنا ندوب

 دیدح یو ن ډکو کک مدقم یآ نکس یدی یدیشلریو یس هبنر قانادوبف
 نکیدیا طبض یرالح کف دنلوب نامه ردبولفم لرو بلاغ ول هم یدلوا لزا
 رادتتا هلالضاو داسنفا ییاناعر هل راتروص ولرد یک ك غیا سن راب وکم ہدنلام
 كوباهه یودرا ند 4ردا یح یدیشعافحاراٌهفرده دن رلف رط هاوو

 هداموپ يجد پسر های تکرح هنہرزوا هجم هدب ویک هفرط یسفاسیا

 هب لبا مور» دقدلوانادوبق حورمشم لاون زب وچو غ موق رم هکنوچ _یدیشلوا
 | لاسزا راطباتض زارپ نامه بویلوا تجاخ هنق وس رک ع ندنفرط هم
 ندنةيدلوا شابا دهن هروطاربعآ وید مردیا طض لد هپ هبفوص هدلاح یددنلوا

 یندر دکرپ ةن شان هلا روبع هنفرط ناتسب رص هدکدلیا قمحت یرفس هک

 | هلباراذکه ی رفرط مارحاو كرا هدعبو اب بوصا, ېپ هقورزوپ الوا ملا ایقشا

 تارخو داب رب یرلن اغاخو هناخ هوب كردیا اب یرللحم دعت هدیلاوح لوا

 هل ع>و یفیدنلوارک ذ مدقا ندنوب ندنفیداوا شبا بابک السا لها هججو

 ءار هلی ردنوک هیرکسع وق هج ولشاب هلبذعم اشاپ ینعیف ناهلسو شخاوارلتبه
 هرکو ویا تعانق هنیراکدتناوب وحوق یدیا شعلق شیاسا داما

 كیا ضرهت هواه یو درا هدعبو ینمنوط ایح ییاشاپ شم ج لاونمر
 هبا دو دبح ییادفردفوب لی هدنسلاوح ېس هیرق یکسنزارب هلیسادوس
 تم هست سو

 ّک هب ودنک ۾
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 | راد مل هنا درا شات دی ر 1۳

 یودرا رس توبا نزرع هتسودنک لاح ع وقو ہد دل مرک راذرس شاپ سع
 هنسهراع ىق كل هعلق نی هدنفرظزوز دنح دز وپ تخ اشا تدوع هلویانه ۱

 راک هلک نآ رب دفرت ارادرس هژرشوف تق) هان و هد هسا ل سعد مراقب ۱

 كي ترد زکه تعوججب نبه اس هلی بلج ةتیراروضح یرکسه یاسور ۱

 لساکنو ثواخر هلهجووُ هدشب روت هلحم نی هلی ون روب هلوا غلات چ رادفَوب ||
 ییح بوذا رارصا هدتمض وصخ شکر ر ود یزو د هدا كود ا ۱

 | هلاذعو سور دالا روکنا راند نک نڈ ةرکصو زوبشب هن دیا موجه لوا كا

 | ندرادحسو هاب هل هیدردق اطبالام فباكت تؤیلوأ دبقم هدهسبا شی مازا 3

 | هعلواورب زا ناتو را تأرخن هندوع ندنلحم لوا یرذف كن قارب |
 | انسا هاشداپ بولار اكتم لعفتعتباغ مرک آ رادزتس هدنز راک دشا تنتشابف |
 ها لادفنا زاهظاو هوفت مالک شلوا غدح توام نف اوری |

 تولکب هدزم ند ور تکرعا ردا اتا وغ « هولضخ یکیاز ٽولو راونت ہنسا |
 هادعا نادرا لار کم قذر وربخ نرلقدلوا هدکغا ناتیتسا وتو هژز ا ۱

 یر هناعاو دادم قد رط ارچنو ارۋ شخاتلاق قند ی را رخ توک تشفد ۱

 یرلطناضر دورا هنلع ءا راتلوا رو هاینسا ندد دلوا شاوا دم |

 هلبط ته كازو ناما .هنیرات ان رکاب توان رک نا: نر
 ۱ لبا بلخ هنیروض مکا ارا ی ااا رکو نا ی

 هزب هاکو هرتسهاکر ذتتداعو زما كالا تلاحو كلا هتنندناو تفت هدنوپ
 ى زده و لا هوکهض نادک تا نام ان نا تم هلاڪ وند زدنا وا

 هداغا هستن یرلتنکلم ات اس لبا زاخو رجب 7 دسق نیلا زویکیاو یرازفن |
 زد الاطفاو |

 | حلاو كنفت زوا تم ند ی توظ هدو رذقو نوا نالوا هدنناو رد هغلق

 ندناریمزیمو رد شلو لقن دن اج هک یراب وطن وناوا ظبش یز هرات |
 ۱ و ژاقوب ندنا یسذاشاپ شقو بوناوا نینبعت یظفاع# كرنا اشناپ هلان |

 | زادرمم بویر و زمان ةد راسو لا هوط لاوس قرعوط هب هوان 3
 زدنتمر وب ثدوع ة وامه یودزا مک ۱ |
 هد هجا ید لا یناسوتف بالغا 1 هداهم ها و هناخزازال ىت اھ لاو و

 رد الموت ارش او
  (+) TOOسیم  HO ۱ oوجوه |
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 ۱ نابچاراقلعارج رخو 5 هیطع هرز يزاتربنمح مرکا رادرس ۽ کد مه یپاضرف

 ۱ ۲ رک روصتولم ام تاچ جو ندارم دا شب و دوب ابدی

Aprد  

 1 صد هنفرط تسوا طقف بویلوا لباق ن شب ور وپ رهن نیم هنغب دلواربارپ هوصض

 ساب هک اد هلبا قسضنو ر صح هر ولوآ مطقیرللوا هربخذ هلا را مارا هبیقس
 یم هنیفس لا رکی نقره لاح زبد مک ادرس هن .رزوا ی راقد ر ول هل روک

 هبلع ءان یدلبا دید می روسو رعرشپ یرکی + رفته هسرک و رافوب

 E هدنشولک e IRE هجا نا يه خد افا دی

 هنعا بسر یر وم كراقیاف ندلحم لو اوشراف هیيدنفآ ږدې شابا رارما هفرط
 هللا هب ايب نکیا س اتا بوط بیرق هک ییا نکا هی دمو بولوا فقوتم

SS 3لاس هموقم 5 ؟ابفس قزهاوا جو رج رع یکیاو  

 یسادرف بولوا لار هریصاحمرها ارهدو ارب هلل روصو رد رلشیمهیچ
 کد راذکو تن ی وا رظا لس هلق تلا قر هلوآ راوس م 1 رس
 نایعیص مهار هدلاح یتبدلوا عفاو دنت كعاطر كيکو تبا هدوقرح هعاق

 و جم ماکس لب اط قوچ كبو ندنخیدلوا يربعمو رم هةشب ندلوت

 ۱ یودرآ هدهسنا شروکیتخددلوآ روصتم یل شب ور ون عبفاولا ن ندنکودیا

 یو رام موف ع عقوم نوا لابصنآ كنسودرا دارلب ها نویامه

 بفکلارفص نکیشعآ ترسام ریو بف نادلابمرک اراد رس ههشب ندقدلوا

 تا وی هک نوا هک نارک هت لا راکت میط ید تدوع قره وا

 ۱ هدینلم * بہار , روک دملبچ راب مغل ینیدلوا ښ ۶۱ بلج نینورامهیودرا

 | یە جراب ساط ناب وف و ندآبولپ وسا هجا نامه هل راع هداماهبارفج مغلرپ
 ۱ ضراع تشهدو فو> دن ځنو و لزا هنبرابشاپ كن ادعا یک الب ناراب

 | مرک ازاد ندننج وار کرد دن ان هب موا حاعزاو نییضن هلیروصوپ نیغاوا
 | را شین هرلب عمل وید ع هرزوا نا شی وروپهدنب نو نلوار فحش نامه
 هلی اشا سم تی همزال تا و تاقی وشن یارجا هيا ناسحا

 الغمد كلجو هیطع هدو روب ونا بودبآبلج یرکبهیاسرریاس
 ۱ باس طخا ررکموید نوساروکش یار بوی روي نامه رینوحمآ رزس هلج

 ۱ ا شیب رافاطنتسا رانو هلغمالوا رداص باوجرب ند هنگ «دنراقدرورب

 رد باب ی دیک هاب راستا 3 , يسو دنک بو دپا هلاوح
 1 هکر ابدت ارادا هاوچ هلهحو وب ةد دنا لوشپ دم بخ ناما هدنوکیس

۳ 

n. UE ETEو ةخ رز سم  



 وب ۹ e ده

 ۱ atan است وم

 براس رم راول ه٤ ین همهک ی نکس یرکب كن ہدعفلا یذ نکیآ هدنیم صن
 | هنداهم بويل ریا ندنراهسک | هرهالسمازک اع هدنراکدتیارارف هبهیداهم هلبا ارت [

 شش بوی هدیارارقیتد هدهداهمزول هج هلیرل ا موعخ ید هرز وا
 هب هیداهم هلا هبم السا رک اسعاشاپ رکسعرس هلبرالبارارفیرغوط هن زاغو
 هبرکسع هفرف یراق داوا شمروبب دزمان نوجا بیقعت یپادسعا بودیالوخد
 رک اتسعیرلکدلک تسارو اردک رلبا رد تعاس لا شب ند هبداهمیٌد
 رایذلبا هب ایی و تراغ یراهئلب و هبرق نالواهدار وب كردبایالنایبادعا
 رهاوجم ةا شاپ رکسعرس هدفذلوارب تو ضرع همرک اراذ رس هلی عفو و
 ناسحا راکشلجو تعلخ هنیر اسو لر وکر وم ولباق هرمصارمسو كلجو ریشعم
 ۰ ردشلا لاسراو

 تب وفن هیاشاپ شم نالوارومأم هلی رعت لا ید مرک ارادرس هدلالخوپ
 یر هل .هجو ینیدناو ناب هدالب موق رم لح بولوالوفشم هلبا كم و
 هرزوا اور لراراینخا صعب ندنسلاها یاوطوا قرهلوا قیعراغرب لکشم
 هرکویو شبا شمالوارتسبم نکشفلوا مادقا هنب رب مت یتدمد ةا زافسا ||

 رصح نامه ندنفی دم هلوا باب رطل هنیرضهس هلی رطشپ ور وب ید اشاپ شم
 ینبدلایببخ یه كن هیناسهم مرک اراد رش هلفلوا شلبا لادن هقییضتو

 لاجر نا حص ماطر لاخرد ردبنوک یہ رکسیمرکب کب هدعقلایذ هک نوک
 ش#یتسوا ماشخاو بوذیاراذگ هنفرط كنا الہدبت هليا لاطبا نارادرکحو
 يجوبق یلاع هکرد نالوایشویشاب یساشود هنوط نامه بولک هنس هبخ كناشاپ
 ید هدنرغس هیسو ر یس هنس ینا ناسکس هک اما د هداز یرداح ندنرلپشاب

 تفو مرک ارادرس ردندناوذ نالوا شفا ترهش سکه لهل ر ډا ېو تعاحفش

 هقب اش هلجاب نالو هدنلبعم لر هلکه نس هنیفس كنا ربارب هلبا اضاپ شم هدبو رغ
 شیارب هدار وب وریندتقو ردقوب هلیا حجج یرلنادوبق كيرا فی اف هتجو |
 | باطخ هیحوت هلهجو كج هر ونک هاه نیراتبج قو عويد زکیدم هروک |

 كني راب وطو لنت رفنو كني راغباق هعیاشو هنج نالوا هدنرادبعم هرکصندقدرویپ
 رفنشیم رکی هدن ر ره بولوا هع طف شالا یس هاچ هدکدتبا لاوثس یبرادقم

 زس ردیف اک توفوب هد كکلنا هلی رامریوربخ یی دلوا بوط شب رجواو
 ویدزدکرک مهسا شی ور و ار تاذلاب ن را نی هتشاردن بنس هزکنواځر وب

 | یراپ وطو هشوعص كمزف مع لح كجیدبا بار شا ی رال با موها رهن ید كرانا
 .يسمح-



Eeدرون 1  

 یهغنالب لوا يرکآسعارتسوا هدنسبدبیمرکب كنیکنرف صوتسغا هکیدیا |
 | یرلکدلبالاما هنی رزوا هقنالپ لوا ولناع#یمادرف رابدلواروبحم هک كرت
 زولا رسوا زو دنوکه هک بو راسقرح هنسهو رذ كنغاط هبقوطسبا یرلپ وط
 لازمج مار نیل ستخاو نانلوب ناد اموق هيلع ِءاتپ رابدالشاب هنا بوط هنب رزوا
 کج هلک ن دف رط هقرا كن ولناعع هدمهو هنس هعلاطیعفاص ندشتاوب مه |

 هداروا بولیکح لد هل مان سنف ان با ل رت یعفومیچیدنلوب یی هنغیدلاربخ |
 شش عب خابس هسود را وب جدر وطارعا هد لالخوب یدنوط عقوم |

 یدبشم هلورلبا ردق هل مان هنت السیا هدنچوا كنیکنرف لولبا بولک هنیراوج |
DL e ER 

 یرالوا دعامو كمك هععیعخ ی اعوذو نابلوا دعاسم هیودنکهع اطرهنکس |
 یرالانر ور هم جدیت اعوقو ول هان هندیدلوا نداع كعا طاها هد اب زنددح

 ند زمرا رات مر نب ی اله هل ءلوا شا راصضتخا هدا ز كپ قیاس لاونمرب

 كناعوفو هلتناحم ندنرلنروص طب رنو طارفا هدشحههو لاح ره طءهف ردشعلا |
 نالوا دعا هن ایمالسا یر طةلک که ناو ا ت رخ هن ارجاع هنبرب ی هک یتییدلوا |

 رود وا راطخ !یساعلوا لج هب هغلابم مةن ارجاع تازا ی ید هد اعوقو |

 برا عاوا قییضن هد ابز كي رولابزتسوا حو رشم لاونمزپ ل هلکه ددص هتب زب ا
 مرک ارادزس هدل اخ یرا-فدلواتدوعو زارف "یهتع هکلب و تیشخو ےب راحؤد

 یودرا مه هلیا بصن هح جاقرپ بولکهتروب هسکت ایکس ید |
 ییابنسا قلوب لویزب هب ره كلنا هدهو كمر و تیوقت هی یرکتسنهرمم |

 همالسا رک اع هدنراففوتو ٹکمرادةمرب هدموق مم لح ل ر دیا هظخالم
 ینپ دوط ی رافدلو| شاک هیهقیهغبهلباادعا حورمشم ه جور هدنزاغوب هیداهم |

 تعا نس یکیا هی هک م لحتو ر و یم هفرطوشرافو بولواراوس هغیاقرپ لاحرد هد
 كوبا یو دراو مالمتسا یلاح عقاو هلرب فق وت هدنا تودیک لد هه ببرف
 رکسعرس ینکح هریدشدب دادما یلکهرکص ندنوبو یتیدنلوا لعن همالسالا حف

 كن اشاپ نسخ سکر جو ینورصاحت تیفیک اشاپ رکسعرمص هدنرکدلبا مالعا هاش آپ

 هد رضسلو طی هلی نالوا هد هعیفر لابج لا دعا ندفرطرپ ید
 | ییراقدلوا هد نم صن شب وروب نامه بولکهبهبب رق ثوف تحطصمو یتفیدلوا
 هرزوآ قغابهنیربعست تالنبا مرک ار ادرس نیکعا باوح لارا هلی ناب

 ۱ ر دشلطا تذوع هننر وب هک هنب

ET FYلس ورو حو رشم هح و رب هارزوا یرلس مر وک دم زاغ و  

 هک هدنیمصت

 س ی

۱ 



 لوضو عاص لوف یکتا هاا لوف جوا يرکسع شاپ رکسعرس نکل راو |

٥ rطب  

 | ك روک ذمزاغوب الوا یدیاراشمری و ماکسعسا یلک هلقرص هباروب رات وقراو

 "را هر زوآ قوا ترد ارم هند راغوب دعب هدب ونوا څر هباط يهدنفارطا

 قلا تود البا هداج لوق هنرواو بودیا تکرح هتیرزوارلغاط مقاو هدفرط
 , كن هبط لو نالوا روهشمولد هن 7-۳ . قآ جو بشم هحورو عفاو هدفرظ خاص

 ۲۱ رکابصولتیلک هتبرزوا كن بم دنفیدلوا ن ندروم امد واو ها یری محا

 | ترشاب هقییضتو رصح قرن سرم ها رطاو یرمنلوآ قوس تامقعو
 لب مادقاو تخم لاک نکیاناوشدمآ يسد ناسا رکاب هرلع اظیهدنفار ظاو
 ندق دنلق ترد ایم هکملکود یر هلي رافبح رب وط لوک و هوس ندیسانم تع“ رپ

 لهجو .نوکج چواهدلاح راقد لوا ناخ ندموجه راب رب د ندفرطرپ مقشپ
 زک اسجیوک ې جوا یرکی كب هدصعقلا یذ هرکصندفدنلوا نییضنورصح
 ۱ | لوخد هي هعنلب و موعه ندروغارب نامه بوی 4 القو هنشود دیمالسا

 فلت یک تنیرگایع هکر دق كس یتلا شب نالوآ دوجوم هدو رد لر

 .نیکسن ها تیوب هبمالساک اع نک رد شار وف هلارارفیسفاب و شلوا
 یسودرا هچ هس *یرهلبزافیچ ج رءربچ ورا راپ وط رج لاج ق هاوش بوی هربا ترارح

 Se اتا ید ندفرطرپ هداج نیدلوا هدیمتلوا قیمت هلابیش

 | هی رامز ی ردع ل زهلک ههم هتنا فرا وله بول و ر چا ندنراخز اف وار 1

 | ولدخردغلوا ې دیراتنآ بویلوا رپ

 هرکه هەق کیا هسیایزک ابی هج .یدیاررلوا اش نیموچه

 تاماكا یراقدلوا شب عاب هخاط ندغاطو ی راغ دیم ق ا و اتات دنیا وشهو
 ولی : ,یدیاراشلوارارف وہ نینراکفتلا مرچ خخ هه وا قحد

 1 | عاسط مان زابنزا کاما ناش ها هحت و ول الاجنا هنر ا ژو هی ی اعوقو وب

aهددماتم كهن رد مآ كنب خواهش کیک ٣ا را نالوا دوتشوم " 

 نیر هلیرلعا ترسام را توطندز هی اطلوا بوپا هیاط ول

 یی كز شفاط بقر طاو بوک ندن رھن سا رپ وانام رد كچ کس

 موی رغ وع هب فن الب ارپ بوقج برزو یز اخ زا اویو
 | کوب ههقدلا یرتخور وطاریاو ابدأي یشرپ هد هیدنلواهبراعزا برای
 | ولت اهع هدن الت و بک یدیسشخاق وتی رو هن رز از وا بش یسودرا

 مس اپ اهل ةد



 روم و
 ید یر هرگصو یتنابشواچ «دنا الح ی رفس ی هنس کیا ناسکسو مدت |
 ری یا وز حو رشم هجورپ هرکو و ماکی ها لن هاا ما
 و رد وف دم هده الشالا حق تولوا

 شلوارک ن قژوص ملک هفرطوشزام ملا نو اه یودزا رک ندوب

 تومن هش و درا وکسعرمد ماقا هدهالتسالا حض كو ابهیودرآ ید ها

 فرط وشرف ك واسه يود زا او هرکص ند فف كن هن داهم ولو
 شفلواراع_نشاو رز ت ةمرک اراد رس نذر ط اشسا رک درس ی ساز ورا ۱

 گكنسودرا مرک ارا درس نینلوا ساروکب شانه د هنر وشم سلم تر وصوب و
 اف هراووآ فال را تنو هنسودزا رکن ردم هل تم اقا هدنالتالا متخ
 ردش رب و

 کر ونامه یودرایباتس لاونم کردو لاک دغو درا ر رک فرمت 1 هلک ر

 ردسال وب ع وقو هم رج ی هدنز اع ون د.داّهم نوکیا ڈراو دلم حف ۱

 .ماظن هب ودرا اتشاپزکسعرس هل لا تکرع نب رزوا ةيداهم کھل وش
 یرلشهاوخو قوش هک لمالسا رک اتسع هدانا ینبدلوا لوغشع هلا كف رو
 كَ اغوا هرداهمقرهلوا حراخ ند هن رخ دعا RR هر درب ردنا .هناغد

 رول مع ندرلهقنا و هساط نالوا هدتفارظا هدنراکدشا مانعفاو مو هنف ر طب

 هدانا ناشتا تعحر ررب و هش خاقرب هلی رامال شا هفم ردغان ملک"

 رششهلوا تم رع تحقق هب داهم هرز وا ماظفو لتا ه هزکصندنا

 ۲ ارام مرک اراد رسو هيداهع هس ه زا ی ۳ رکتعرس ها
 یس هب راح كن ا شاپ شو ینیدنلو عن کان >

 ادني یو لا دیم السا رک اسبع فیت هب راح هن اضرازال ق زا لاونمر

 نالوا ف و رعمو فوصوم هلتعام هو تدالجو ندنراقدلوا لب ادعآ ره |

hE O E, ۱هنب ریست هیداهم هلا قاصا هی یرکسزتسیودرا ید اشاپ  

 یمکرجب هیلارا شما شاپ سحر عرس ,ندینشبداو !لصاخ توق قا

 یکب نابعنیچباح دیسلا یلکین السو اغا اص ی ا دنھک لوقو یب اا نیبح

 هیداهم هکنوج بود تروشم سلح عع هلباج یرک اسیع ياسورراپو
 یخبدلوا هدنسهپاشم یدیلک كن راوشمط هرزوایتیدللوا نام هدالأ :یزاع 9

 یه كنساروب هد هتباسرافسا ق رهلوا حقو ہر ےک سمو برص 6 هدلاح

 لولو هر کوو رولوا تباور ودا شنلوا القا سوشا ساک نوا وا

 * او



 | بونلوا نا مرد یصوصخ ین زه همالسالا ع ندنبسارهگ نیدو كب وبا ہھ
 زا هلبا اغا یور ناوم نالوا یرادنغک مدقا ند لح مرک رادرمم قحا
 | زروکچنجز ندراخذ تلق نکیآ هدفرطوب الا هدکد تبا هراشنسا یموصخ و |
 ] یدیشلوا هدنددص عنمییدزرولوا هقیاضم راچ ود نوتب نوت هدمالسالا مف
 أ كوبامه ی ودرا كردبا هاهب یر اخذ تاقرایضعب ید هدنروشم سلاح هرکوب |
 | تمه لاع مرک رادرمم هد هسیاراشقیا هجرت نسماغا تکعرح هیورابا |
 | یتدهدار وا هسیا قدلوا لصن هدفرطو ند نغیدلوا تاذرب لکوتم هدنروماو إ

 || هيا ندکوا هدار وب هس رولک مز ال كلوا ندقلحا رک او زرولوا هج هلپ وا

 تیاهن هرکصن دکدتباناب رج ر اثم قوج كب یک ك نوب وید رد الوا كلوا هداروا
 [ ماقمشاق هدنس هظقاح فیرش یاول اشاپ نسح فی رش نالوا یظفاح نیدو |
 | یرثکآ كيصانم باحال مالق ارتا دو یزاغا یرلفاجوارا دمتسو هاسقر هل ار
  دارق هرزوا كقمكه تن اج مالسالا عف هلمرکا رادرس یزاسو لاق یار هلکنا |

 | هلبفیعم یم هبنخیدلوا ت اذرب دیفمو مدقم هنسشیا مرک اراد رمسو هنکن دلزپ و

 || ناهلس هیلاراشم يادنهک یتسفلوا لاصبا همالسالا حق اعب رس لرلکچ هدیک
 `  ینوکیعْسب نوا كن هدملایذ نامهیمودنکب ودیا دیک اتو هی هیاغا ور
 هسااسالا عف ردا عطف ییهفاسم كلتعاسزکس نوا هد هکر نوکرب هلیاراغلا
 ر لکو تشکی رلفرط یم هعلق هطاو هکت هليا راظتنا هنیدو رو كبودرا لوصولاب |

 یلضا كلوا لصاو كت ودراز ونه هيس دوع همالسالا مد میش هرکص ندکدتی ۱

 یک ار ادرس ید یرلمدقمو ندندلوا ی اطب و تواخر را كنسادنشک |
 كمرکارار مج هنسودنک ن دنکودیا شوب هدنددص لی منم ندکشتک هپ ورابا
 هلا نونامه ن ؟ودږا هدفرط نوک ترد هللا راتور هتسها بوابعبص یناج
 شید مدلبا لاو ۳ هعح بانج یکنازاج كنساغا نایلش هدندو رو همالسالا حق
 ردشلروک هدرالان ۱۵ ز صعب نالوا شاز هدنوب امه یودرا تقرلوا یتیدلوا
 انا یتوز نآ_يلس ےب اا رام یادننک یسادرف كنیدورو هعالسالارعف هیلع هاب
 بولوا لام ردص یاد تل یدتنفا فیذظن دا نیما تفد هه لزع
 نایلس نوک ل وأو رد هلدوی ارجا ید یرخا تابوت صعب هد هرتصوب

 بولوا التم هبا ق رغ ی اج بقع ردو هننتلق طب قالطفا اا ور |
 ردشخا تافو هرکص نوک جوا ||

 رم ندنوت اه نو زدنا هیلا یومیافوتع



 ۱ یب ایشاو لاوما هجثوب نالوا دوج وم هدننو رد هلیبسح قوا ترا هاکردنب

Hb EC Fag 

 ردراشقإ مال نان دوخدوشو ماتغا
 بارسا ضم یراپ وط بونلوا طبض ید یرلهراس تامهمو هن اخ هیج و یراپ ؤط
 ردشعلوا لاسرا هب داعسرد جد ندنفرط کاو همرک | زادرشربارب

 ناععتما رلکناجو دوعنولیلک هدفدلوا لصاو همرک ا رادرصرتا تربسمریخوب |
 هپ هنا رازال نالوایم هفاسمردق تعاس یمرکی انیمخت هوبامه یودرا هليا |
 هیاش اب رک رس ل رکا نعرکم هدنلوزت هلم میخ اشاپ رکسعربص هرب تع رعالیدبت |

 رکسعرس نامه قردل وا ندنلپیف ثمارک ن یع هلکعا قداصت هنماکنه یراعا |

 را هبطعو رلکنلج هراناوا شا تدالجو تراهمزاریاوراتعلخ هیاسور راسو هی اشاب |

 تافتلاو س زاون ر اهظا هرکاسع هفاکو اطعا رادیطع هنس هلج قر هب الفوب |

ft 

 رکفاپ هنیر ست كن هیداهم زس مرک | راد رس هدکدلندرواوا راوشد ریست

 كنهدععلا يد بو رز و باوجود زردیا یس هنی رند السا هدف رطو ب ا

 .یسادرف هلت کرحو تدوع ند هن اخرازال هدربهع فو ینوک نلاسص یعنوا ۱

 ردشلیا تلصاوم هبونامه یودرا
3 ۱4 

 نابع تروصراهظا هلشکعشک وب هکلب و یزاضافت نوا كلحو ششخت

 رر رر تاذلاب یرلح و رخ و اش ات یرللحم نا لوا حف هرکصن کد نا ناتا

 نالوا ففاو هنل اوحا یل اولو ا هد کدلبا تعجر هپ یرکس عرس هی. بودیا
 قرط هدن رلکدتبا لاوس ی رستا قی رط كت هی داسهم هلبا بلج یراتاذ طب
 تناتم لاک یزاغوب هیداهم حورسم هجورب و یخیدلوا تب ومص كنکل اتسمو
 نرد و ینکودیا هد لاها ۀ جرد یریهسو حق هلببسح قلوا هززوا تعانمو

 بولوا فوقوم هنوف هدا زو هپ هدا وللک ی رابض ءب و شمرږوربخ یرافا
 ترغ یجدرلیضهب و ردلیلف لقا زم هد اي ارظن هتمو ز هج رد هذه ٌهلاحا
 هلبا ین احو ر تاک لرع ريمي و یتانع لفح بانج هدلاح یغبدلروس تمهو

 هدهسیا لکشم ىريخه ست كب هيداهم عقاولا قو, راشي د ردلومأم ی رییس
 ا شاپ نسح سکرچ لد هتقو وب بولوا مهم تباغ ید یسمریک هلا كءفوم لوا
 هیداهم نیغلوا لصاح توقو ترک هدیرکسصرس ی ودرا قر هلوالصاو ید
 كت هیداهم نکرروط كلنبا طعف  یدلری و رارق هرزوا قعلوا تکرح هنیرزوا

OEE 

 ی ودراو هرانثسا سلحم دّمع هدیمرک ارادرسروضح هدیرو مزو رد اج

 € واش ¥



 چیک قا ER AES ا

EETاقرار ید و نام الا قرت  

 | شابا هغ اب ریق نوک شب قرف هلرکسعرادقمرب سار وب لازنج مات نارتو |

۱ 
 ردا وارسو 1

AFH 

 هسلا هک ۳ یدنشلوا یو رحه ود ىع قاغا نا راو هدتتد رول ندنعبذلوا

 تاه چم دوم +لاطا لغت لاجترا تنه" ساز وب هلی ئارات تناتعو "نوه
 هنفوفاتاب نکن دوش زود دارفط یر دا هرکض ندوات نایک ار ادرس

 من ی زطوط هو او هفت و قله لالوا عقاو ةد لخت اا هتوط لد هل ما ۱
 و RS و ی عاش ۱
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 ۳ تخته اترازال بس هر یوا تب اشا 2
 مایظف نسخ هک تون اف بوکس نم هم ناعلق اغار كز معاد لاا ۱

 و سسس :هبنح ید مرکب دل ناو نوا كن هدف یذ هرکضنذکد وا

 میخ ید اشا شک هدا شا( دتا تکو حت ئ عو طا هنهاک شد یس هتعلق هطااا

 هک هلراب وطن اب یب د ناوا چبا بیئراو عضو نیا هک هکر ندمالسا |

 هلکعا ترشابم هفم ردغاب هسلک هرز وا اول یک هد هوش زا ندنن وا |

 شقا اشنا « د هوشریار وا چک هلک مسو موه بوک وشراف هارو |
 رفح هدقلدوق عفو هدننب هوشرب بم لازقوا .یزایاط ادخن یزافدلوا |

 رایدلوا روب هک میک هتل ا وح هن اکر ازال لزا رح ولرم یرلکدلا ۱
 یر هلن رزوآین هعلق اقا هل راک هتوط اشاپ نح رک غرس هک وخلو

RAE EEشناتش نالواندنن اقا تمم هزوکذم دعلق  

 هلرا هظا ةنبر زاوا ی رز وراط هک نا ةا ند هوشربا هللا ر ورع نادتس هتضصق

 بوریدتیا م وعه قژاوسز اعم ندا تل دوکس عقاو هتان اب هناضنراژ
 موضهترّوص ندلبج یءدننوا هنارازال هلرا هتقات کات ید ینو دد

 هن ان رازال دام الا ر کتتصردقف لات نوا کش رز ول هتک هلکمزتموک

 نِت دقراهیمالسا 5 اتع هد هس ربا مایقاهپةبافف نولیکج هنب راما شتا
 موسه ندروغا رب نامه با یکزوا نکو هشنا قىغا توقا نولرا
 رول هد ردا ترشابع ةتلاا ناتو فس لادا لوح د هسرااو

 دو ی 3 تایم فان ایه و و



 ان

 ندنخیدلوا رار هیوصیراپ وط ید ارن والت -یچیدلوا لباق قلا ارب بولوا |

 ی دیاز اشهرب و تناتم هدرهحردقیح هوا س شوق" هنب زاغون ۹

 خچافرب يتو ردو ليج برص رپ ترابع ند اکسس یرزواو فرت هنرژوا | ۱

 راپ وطیناک ر ادقمو رکسع ردق کیپ کیا هنسور هما و انا هیاط گه نیم 1

a 

BM r prلت ا ماف هل تعا مرا هنس  

 غ ےک ترازال اوو هیوتسم ؟وضارآ هد دفا سم تعاس ی

 قار طا یک علف دن عيمرکیو ناخ ددعز وب ایم هکردعقاو یخ هنن ر 5و

 ددد او ی ایک رپ با سام لوسرب و یموسج بریم ین والاف

 لام الام هل هللا زای لاوسا نده دلوا ترا هاکردن تولوا دیصفرب لمابش

 ۱ ر ةنتكوعار ةردقیمرکب شب. نوآهد رالحت ی زج بو هدنتسل | اوحو فارطاو |

 و ی هل. هدنراک موف مهره بن رف هزاغو هغد ندفدلوا |

 كح هوا ةاکمارا ٥ ا كيپ زوتوا یرکی لص ابا بد

 عینم لحرب
ESوکو وب ردقز ات ت ردو کر هم رم ترمه چ  

 مقاو دیس هیصق نابنوپ شم یرزا ساک لوی و یب هرم هیشاو هناخ |

 ۱ ردشل وا

 فر لوا و SA هدن E س یو و هنط سو كن ز اغوب هیداهم

 | کیا ي لاورب یللآ هگنوح ,یدیشل واروهشموبب هفالپ قآ هدننیپ رک اب
 زاد هن اماعصسا هدار وپ ندینعبدنآ و دندب ادم یار

 هدنرزوآ هرم لتا زا ل ند ید شاما شا راشمام اب *یشی

ae)هدنلباقمو بو وب نرابعند هيسج  Eیکیاوپ وا هوانا رب  

 ا هلو كل 9 رب لب وط نوا هدن ا رج هدنګا هوا هدنسارا هما

 هزاغوب و رو روق ی رپ ریو رج راسرتم هجن راو هل: یالاب ندر هن هدنسسو ریو
 هداهم لصابسآ لردبا ثادحا یر باط ناد دعتمر ولوا عبام هجولوولوخد

 15 J: a هک  هدنف رط هوا لر هنوطةتب و هردو راقو تاس سند هوشر |

 هو لدم فولوا روغلا دعا رام رب شب اه هیصح نصح روتلوا ربیع

 هدب راما ونیع کب هراغم وب رل ولو هل غل وا عساو ردو لج هلس هلا کس تك

 كح هدا لس دعا هد ارغلب نیننیدو, هلآ ںویعا : ظفاجم ی رانآذورف رم وضو

 یراتاههمورر اخد ینآکرادقم هدناو رارولوا عنام هنیر وه كب هيما سانت اف

 < یلشانی



 اوج هک ۹ Xe روم

 یک طا »د تو تو رک )دیک فول ورا تهام جوان دو

 عالق نالوا یتغتسم ندلیصقنو فی رعت هلبتسح یترهش هکر دعقاو یس هعلق

 ردراو قجهبصف وکر روشواریعت
 ه دنس هنروا كب هنوط هدلح بی رق فص كم السالا مق هلبا هر وك ذم هملق

 رلقناق بولوا عقاو را مشب راخا ی دنکود ییادخ ل د هبناح ر کید ن دین احر

 ییادرک هنوط ندنکیدلک هلوا راحود هپاضو اضهب و راتفرک جز هدرو رنیح

 ردشلواروهشم سانا نيب وند

 یب اح عاص كن هنوط رهن و هدنسو راقو تعاصرب كنس هعلق هطاروک ذم

 شا اليسا هلا ةغل | لع هددهع ضقن یا دنا روا هم هرکو ب هد حاس

 اناعرو مالسا یرادقمزوب چوا ییا هکر دعفاو یسدبصق هوشریا یراق دلوا

 بولوا هقللب رب شلروچ وین ارش قارطاو لمسم یماجربو یی هناخ
 هعرزم لزوڪص قر# وا ط ولحم هل يسب ارا یس ها ت راز ال كب هح

 ردراو غرو

 نالوا لانرطع لاخ نفد هد هیفوص هکر دراو هقنلب لوک رب یلل

 كلاب اب یلع راداع یزاغن دنساب روا كموحیم ی دنفا یاب یجراش ی
 ردقژ وب ترد جواب اوافورهعویمس*وید د ندنهددلوا هداروا یدقیم

 ردن رابع ندنر هاخ تارفنو رادزد

 فورعم هلک د یزاغوب هیداهم هد هفاسم تعاس قلا هدنن اجخاض كن هوشریا
 ندرلغاط قلت امروا و عفت رع تیاغ یقرطیکیا هکردشلوا عقاو زاغوب نالوا
 هکر دا راذک نیو هیداپم رووا ربع مخارج هه ترابع

 ردرم رب لو

 حرفم لش یراج "او رلغابو راهی رق ل زوکح هد هفاسم تعاس قلاوب
 رد راو رارپ

 زوهشم سانلانیب هرزواقلوا هدنس هپ اثم یدبلک كنتلاا راوشمطروک ذمزاغوب |
 هبراخم هبا رول هک هداروب تاهفدلاب «دنرلختراترب یللاو یللازوب كی تولوا
 رول ةع ید هدرفسوت یدیشکلوا رسو طض هلبفالنا سوفن لک ق ر هنلوا

 یار شوق ماکعشسا hE تاق تاقو رکسع ولت هب و

 | سداش هدنناح عاص ك هنوط ندنن اقا ضم كيا بولوا ند هب اق اخ هروهشم

REPTیا  
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 هلن راک هنوطبودیا رو رع هی وشراق اشاب نسح هیلاراشمرکسعرمم هرکص ندوب
 هم نالوا یر هناخ تارزال کټ هچغو تکرح یغوط هتساذحب یس هعلق هطا
 هنب رافرط شش و هب داهم هدمب و تمه هنب زر تهمل هليا موس هنس هبه هوشریاو

 یرکب تلارش ندنغب دلوا لر و رارق هرا_هنسالاب هنصوصخ یسعا تک ع
 با کصرالاب هراقیجا هلرکسع ر دق كيب یکیانوا یراوسو « دادب ینوکی وتلا
 بونلوا را ھا هنس هیرق تافل عیات هتکلم قالفا ه دنس هقب وشراف كن هوط

 هلتکرح ندمالسالا حف اشاپ ۾ سم نالوا ییتفاحت مالسالا مخ*یتد ندفرطورب
 نالو هد هوش ربا هلزلب وط نع لا ن ندش ر وب هک نالوا ی داع هوشراو هکر

 کسعر سی داشاپ نسح سکر جو شلروہ هدار اورما یسلپا قییصد ییادعا
 یدوا ه داضتفا نیح ی ولی او هرزوا كعا هناعاو دادما هیاشاب نسخ

 هلرکسع یرادقم كس رک یدب هرزوا لغاراذک ةف رط وشراق یب هنوط
 ۱ ردشلزدن و ک هدناج مالسالا خت

Taهلا لاکا یتامزاول تازا هدکدشا ر و رم هفرطوشراق اتشاپ  

 | تکرح یرغوطورافوب ح ورسههجو رب هر کسندکدربو نزود کج هنسودننک
 ی هنا رازال ن دمی اش اپ نسخ شکرح زونه هلبا تبرشابم هپ هب راحت ردي

 لاوحا ضصب الاجباكلحاوسوا مدفاندنارصف كنا ی جا رد شعاره سلو محف
 رونلوا تر دابه هاب قاصوآو

 + نا صواو لاوحا صخب كالحاوسهلوطو كنسالاوخ هداهم #

 یال تعاسم مراب هدقدللوا هج وت یرعوط هدارغلب ندنب دو هلبا هنوط ره

 هکر دراو سه رق تاغلف هدف رطعاص هرزوا راتعاو و هدنلحاس هنوط هدهفاسم

 رد هیسج هب رفرب هاکتراجو میان هد الذا

 « دراي لوصو «دنلحاس ارو ڪڪ دم رهث هن هدو راقب تعاس ییرکی ندنا |

 هلیا هعلقریرا دعم عارذزويتلا انک رادامارآد هکردزاو هرصق 3 مان مالسالامه

 یه دیده نیک ًاکدو ت توس ردق ز وب سد ح وا !هددعلق ج زاخو یاجرو عداجرب |

 ردعقأو هدنراک کا اره زودر رول اودرا چ اقرب بولوا ارالد هبصقرب لم اش

 رد هثمات كن رات مض> لوا دوم ناطلس یراخح را كنس همچو عماج

 یه یقدیک نرابع ندنهناخ امر ردق للا زو هدنفرطوشراف كمالسالا ف

 قبحایرمکآ كمالسارکاسع نالوا هدمالسالا خفه دنویا مه روس و شا بولوا

 ردرلغا روبع ن داروا یی هنوط رهن هلی اراقب اق رونلوا رببعز

Ea %٠ 
| 



  Fierمپ 4
 جاپ

 سم من

 ماظن دسف داوا هر رکسع هفن "اظ قزهناف فرط ید هلن اغوب دنا 3

 رکر ارفق قملوا موعهو تلوص هننیرزوا هک نامه تولوق هنت هظبار و

 قشح هلوا تساس» قوا موعهو تک تان رک کک و اد هتل شاوا

 ندنقلا ضتک تاک دنروضح مرگ زادرس دد جافرب هداتناّوب یا

 اشاپ نسحزک ذلا فلاش نانل وب یزکسعرتس ندو هده هلالسا تولوا تزاژ ز و لان |

 یدوو اشاپیرسملسواشاپ نسخ شکر > یی هخزح نو نه یودزراو
 یزاما رلفاح واو لاحر ودزاو اشنا .نسح "فب رس لجو ر یظفاحع

 هدل اح یرلق دلوامصاخراتاد هدب دنابهجو هدرولناس صد ن شمروکر فسو

 ی ۳ كمر !رادرسذلبا فی تش ياول هدف دلوا دسته تروشم سلع

 قفاوم یچسلردنوک كلا دی ووا بھن رکی یک رو هاوو ر دیسانینم

 هدیه * و نیغلواندلاح بایسحا اوا عطق كنسار و هد محا لوا ر رتصم

 بصب دیهرمس هکنوج ! :هرک صن دک دتا ناب رج را هشفاشمو هزکءاذم نلیخرپ

 یو ریون سقم لزوک هن هسزولوا رهظ» هبحریدعت ینو لاسراو :

 بولوا نکم كلدیا تافام الت هل بهجو رهو كلریو تیوفتندنزوب اه یودرا
 نصرامزوتفو تفحص ترورب امت هادا هد سها.لوا هواه یودرا اما

 كتهنوط هليا تصن رکسعرسرب هلق ءان رولوا لکشملاح هسیارولوا قجهلوا

 | نجوا مکر کسر اطنخ و هنفرظوشراق |
 نسح رک لا فلاس رک تنم رم و ةكنوحو یدمهنلوا خرصنو نی

 نفوس هنااا وح ن ندوو هنی راهلراراب نالوا شاک هعوقو ۰ دنناح هروم ك اشاپ

 رس جسج نوط وب ار ۳۹ ةف هزاس فاضااو هرو یلفوفو هدا ز

 كترومأم هد هسیا ساک مزال قعلوا هلاحا هنلاهبثسا ه د-هع كلا عبطلاب

 نکل یدیشمام دنلوا فیلکت هیودنک هح ارمان هک از لتصعو هتتماسج
 هلکعاتیغر راهظابونا هب هر وا یی ودنک لردپاهنزاوم «یسودنک لا یاضتعء

 | کب وک ك لرک سعر ولی هرمسارمس قر هلو ا بیوصتو نیغ ندفرطره نامه |
 ی دنلوا ترشابم هني كاس وډرا هلبا سابلا

 هوك هد هدودرا ندن انغعت نالوالصاح هلرکشل ججازتو اوهترارح-هدلالخوب و |

 یعادرد ییرکب كلاوش نيك مزال قوا ناکم لع لردیاروهط راک هتسح

 تاغلقهدنراک هیوط « دنفرط تسوا كن دو هلبا نوبامهیودرا ینوک یسنریارازاپ |
 زاوا ل هنسارظ وسوم عفاوهدنسوشراق |



  ۳ Ferک 1

 ندبدا ز سوت هو SEET تاغا رک اوا راد او هد رک دشسا قغ اف

 ی” بودیآ ندش راهذعا هموقیم دغاط هک دادن و محل وب هند كلوا غران

 :تراسج هغلا روز یعاسصاب هلکءا ح ورح ن دنرپ حافر یھبلا یوم یاغا

  هنسایمل نونا_یه یودرا رکسع قح هلوا قوس هنرزوآ ن . مشد کام ربا

 ىق تئاساو ناپصع هلی وبه ڍنس انا هليا فم هل نرد نعشدو رادتا هطض

 اضتفا ن دنتکرح زل وپ هلب وب  دتقو هلب وب هل باج یرلنلوا باطخ لباق

 وند روج هلا یزرم هف ولغ ندفصفا دوحوم هد هنیزخ ندنعددلاق یخاحرح

 "سکرح هدنرلک دلناراهظا یراقدلوا هد اپل یبودرآ «دنسیداو راذتعا "

 . هعل ابر وز هلب وب هل لوا ربل د ریزورب ر دتفم همالکس قوس اش اپ نس

 "دوف نالوا هد هب ةرخ هکیدلاق ردیلکد ببا نوناق فلا كسا 7

 كح «دیا دوح و اشسا ۵ د هلباعم ق < هنلوا لا ند هو رط نوک یکبار

 یکج هی ا افو «زکبجاوم هقشب ندد دلوا شعل هشهنو عسو نوګا رار والد
 نوک ج اقرپ و باتش هرب رحن زا مقر دم هات ردراکشآ

 هل راز وس هنامزلع وب د غ ڪڪ لب هنغج هوا ي السا زک قولع ٥ دبیفرظ
 ندنف :رظ تلود لاجر و لر دب تلافک هنساطعاكنپرا هفولعر دق هر هتفهر

 ویو سس 2 جنا بولوا شاربدسک کوا لداسف كر هلبریودنس هنو کس سضح د

 یسهطزوا یکولبر ز ونوا یتیدلوا توسنم كن اغا ن اع یشنم لدایفو و

 ردنعلف لاسراو نیبعت نم هظقاح یوکر

 1 راپچا دننود ناکرا لاڪ عوقو بولکو رارف ن دنرلا تیرفتر ن دن رثکدلنا

 و نو هد لس شاپ ںیکر چ نامه ن د نعبدلوا مولعم یر وق
 | یتشاب یرپوک نامه هلفَعلف رومأم هبنشاب یر وک ی رلکج هجک هرزوا قلوا

 ١ جاقر هامان طداص كل ردیا عینسلو ن هط هدنسداو ر ولر وکر اج هدّتلمو ند

 . كزمرلشادلوپ هارو ققو لزرع را هفولع ه دکدلنا را سا ود یدلبا

 | ندنغب دنلوآ لج هنغل سءا هاو هنساکت تناغا ن ام یئودح کت هعقووب

 "انا نیما یمادنشک لوف هنر هلبلزع کسو دنکن دنفیدنلق قیقحت یودیا

 5 ع وب نهسفاب هلاحو تقو یرلنکر حوب كنب رکسعو شعلوانیبعن ساقا یرعکی

 | ید یزو دنک قر هوا مهفت هنر الفع صعب یب دلوا قلخاتسک
 | کن هطروا زوک دم د منا هبراذوآ مدا ن دیر هیضمچان تکرحوب هر هتفر
 هطروآ روک دم نامه ءاسهنهی دنلو ادا ندو طرلقاجوا ییسالریدنو هدنرلجعا

۳ 
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 تماخو یوم تا هد س زا را نام ا تواب رضا ا

 ردنتلوا تبن هنکرادب رب

 هدنسار هک هیفوص ردق نوک ز وطقرق هرزوا ح ورشم هجو نویامه یودرا
 هنیرافرط لتیععساو ی الفاو لاک ا ی امزاول و درا «دناوا یکی دلبا تماقا

 :یودرا حو رشم هور رکو ی 5 لاغنشا هکلر و تب ومت هبت حن

eا شان هلا ارا نان قر هوا  

 یعسب نوا كنار: ردو ییتسلت دا یر لع رم نامر یار ورا

 كنب دنلوا تلصاوم هنس ارعص شین هلتکرح ند تسارع هیفوص نوک
 نا ياس یرکسعرس ې اج شین بونلوا بیئرت یروشم موج وکی هچوا
 | یسبح هخرح نویابه یودراو اش اپ یرمص مجلس یلتفاحت شو اشاب یضق

 سلا مصاح یراغا رافاحواو اجر نوا مه یودراو اشاب ر نسح نسکرچ

 هب هقح ایم هدنفایس ینح هلوآ بسام كل دیک هفرط یغنق « دلاح یراقدلوا
 ابا فر اد هتفوو یرولارفا رک هکنوج « دق دوا ع ورش

 لنز وامه : يودرا هدلام یتیدلوا ا دا ارغلب یسودرا بویمزتسوک

 راسا ن درالبد ناتلفا زا وديار ف هن کج هدیا توخ هفرط هب

 ید یم هع وشرف تكتهبوط ره بویلوا هربخ د ولبلک هد دا ارغلب و دنفیدنلوا

 | هنفخ هرعدلوا نکمیلج ارد هل رلمدام ندفرطیعاشا هاسح یل وا دندی هک

 كعا روهط قلابتف هذودر | ل راخذ نادقف هسل دیک« دارغلب یرغوط ار ظنا

 رونه یب وک نالوا مزال ۳ هنن رزوا هن وطو لرد :هد دلو ا راکرد لاتحا

 كلدیک هتد اج مالسالا حد یالوط ند هراس بایساو ندنکودیا شمام هلی

 دو هدهار ی اشا نکینفاو نت نامه در هو رارغ هزو

 هنمالسالا ق هقشپ بند و ورم 0

 | ندو ند نذیدلوا شا راصشاو ضع یتخیدلوا هرخ دم راخذ ردق یو

  دنراوج نیدو یفوک یز کس كلاوش یر هنلوا تعیزع ناسنع لب وح هنفرط
 تماقا مایخت بتصن هلاصاوم ةع مان یسهنرلب زا دنا یره ناماسومعقاو

 مر هني رداح گن اما ناعع تپ هلک نالوا یراغاو ولغ هنیراب رصکب هدقدلوا

 ترک وا ید ی نوا هجاهم وب ہاکی هلیس هن اهن هفولع بلط كردا

 1 ئه 7
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 هسیعم كلا ید یسیلیخرب ن درلقارمب نالوا بر 4تسودرا مرکأرادرس

 یرلنیمجج كناصع ندیا عاقجا هدهیقورزوب یلاعت هل فوت یدیشاردنوک
 هسلوب دارفلب قر هلوا ریه طن یرلفرط مارحاو كيياو هجقورزوبو قب رفت
 هنوطنکل _ ردشهاوالقن تامهمو راخذ یلکهشئاح دارغلءو شاک هلماک ت بنما
 نینوخو لیعا "او یزوا ندنکبدم هلی ردنوکر کسع ردقییاحا هنلحاوس
 هدقرطلوا هلهحو يعج هنلوا ناب هدرب ز بولوا یراط فعض هننوق لب رافرط

 ردشلک هروهط هشهدم مباقو رفاو
 تقو یب بوبازوا تماقا ت دم ه د نسا رع هیفوص هرزوآ ح ورشم لاونم
 رامب یالاو ندنعب دلوا دام هم کفن اط یرصکیوربند هیوا هساتدوع

 نوجا ل افشا ی ودنک « دنرافدالشاب هک رارفر اسینخا ند هیفوص
 یا ندنفرط مرکأر ادرس یرالیا راکیو برح مبانص عنو راز راک قشم

4 

۳ 

 هدک دلبا شا فیلکت هر دق یلاعر دبصو انا یراغا ی رلکدلیا شیامزاو
 هلکرادنراناغزاقو هدارا يصوصحخ تفایص بیر هنسلاها ودرا مظعاردص

 بصن هه اکشن یمودرا یرصکی بودیا هداما یم اعط كحهدیا تیاسفک

 لر دیا فیطلت یی رازابهش ی رک: هلیا هن اه ویو فیرمذت هنابیاس ناسنوا
 یارجاو تر دابه هماصط م اعطا هلی دصف قلوا هلبسو هني زرارفتساو تاب
 ناشن هداننا یکیدلبا تبغر هتساش امت كنفتو هابط لامعتساو كنج تایل
 كت در ون نادبم هلناقلافو حلق دوهعم هجو رب نکروئلوا مارک | هلی هیطع هراناروا

 بولوا زاو صرح ر ونتزا مرکه لیا هءطع شهاوخ ز ابهش حاقرب نالوازانو

 هدب دو تنعلم یارجا دصرتم هدف دلوا ترک با تروص یراد دع هلیا ماعنا

 نایصع را ها هلبا فیس لس نابرصکی دفن اط نالوا تصرف تقو زود
 رارف ندن ایاسیارو مظعا ریزو هدنرلک دیا هجا هم هرادرس خانوا كردبا
 هد رپ كنه كنه عاب ف هند هددسلا شاتا ناح صالح هلحوکب ب رفربو

 ندنراتبا تأرح هنیر هعدق ت داع یارجا هدنعا نا هنتفر هی و و تعاطا

 یرافج هلوار رمض بجوتسم نوسروط هلیوش « داف ن دیرکسع هلوقموبو
 هیارښ دت نسح هسیالاح هن نکا مل اتمو مرصع تلود لاجر ندنس هلنح

EEE FSETجورج و و نوک و  

 بونلوا لاسرا هبل اج لوا هحدفا اشاپ یضیف نا_یلس یر کس عرس یب اج

 .علعت لیکن هليا لاغتشا هیلعت زور دنج یتدرلنآ ینبم هنغی دنلوا شرا پسو |

 | ممطو تبعبنو رب هراروبیم موشم زارپ نر وک ی راکدلبا موحمه هرادرس غ اتوا

۱ 
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 هوا لع ندنفلیصات نواه یودرا ی و یر راز روا نوا
 هداز ی نر ط لو مآ ندنشساتضف الاد هيرو 7 علف لاسرا تب اقا

 ا نواب اره نیودرا بسه اپ لوبن انس انسا يروا قداص دمع
 لعاش هر روا یملوا هرادا هلاسبتلات یتاکخا نون ام یودرا كد »بلوضو ج ا
 ندالع راک !یدنفا هل ده 9 داوا هاب یدفآیه وههشم
 تو رادرس فط دلا ندر دلو كادر او ی

 شاوب عوفو ندو راک تداعسرد ان وکلزع ترم رد. وه ارحرخ ودا

 ردوا نادا هتماما لح هبا هل ماعم وللوب تادتلاو را دشا
 تر التم هللا دبع کرد یدلنفآ تی

 ی ی و یه نجوم یتیفو

 ِ ۱ یدنوا صف هذاز نان هر هبا لزع
 تنی یذدتفا ah شو نالوا لو رعه ندنهازادّرفد . دآر 3 هدفا

 هلا حارحاو عیهس درس هر PE ج هلوا ناب lT نک

 رخداد نعام ندنعردلوا دوم هلن ا تنگ دعا د 3 EE ید
al 

 ا و و یدکی لتساعد: دم وضشوب بول وا
E3او هدا  alادا فلت ی 7  
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 تابش نیقموآ راضعاو اما هوش یودزان سفر اا

 ۵*0 روا هو

 سرد لرصات الا درو هن یبا ى درا ن دن ابو اک هم دقا
 هل عفا هسک رولر ۀعرک اراد رسند ناکا یرط هی جزو و

 هاهو رخ رعا یرک اتو تبطل نو دنګو "ناسا رش ر ھو هر
 یر وقر تام پرش توی و دن قیوشن

 ۱ 2 . ردٌشلوا لصاو وياه یودرا دوا

 هیفورزوپ شود دارغلت و قرسخ هوا روع هل دا بقا ترول هم

E13 نام ب برص ید نع  Eو  

 ۱ مدار یر ماگ نارکه درک زاد یر هو نا نالوا کرت
ا يدنا ا ر و

 أ ا بش :یمالسال جت تالاشا

 دوا یرلتراشا نیذلوا یر اراد رس دا جک اف ال ایر

 | اوج ى 4ر ید ددا لب یل ر ا نيمو بولوخوب* دنزکس نوا
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 ۱ شارو ارش وات ند ةه ڪس ویلا جرد قا سس
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 کک ۰۰
 ها مزج ی راکچ هیمهدپارارق هدیشا تک لزازت هنیرارارقتساو تاب
 رد رلشلوا ر ون هکیلکج هنر دودج ودنکل احرد

 هد ٍتلحرو تماما « دقیاوا لتصاو هنس ارهک هبفوص نوبامه ی ودرا

 رارف هدنروشم سلحم یک هد هنردا قباسس لاونمرب بولوا تروشم نهج دقع
 ناصعنلاکا هلبا راظتنا هنیدو رو كامه كج هلک ندو رک هلهحو ییدلر و

 هلهجو وب هل غلو ا ریکرارق یتروص اوا تماقا هد هبفوص تدعرب نوچ
 | بصانم ضعب و ی دی وي اص هرباچيراتا سکره بولبرپ و ماج هسلحم
 یدنله ارجا تیاهیچون هلیلبدبت ك هناوید
 یودرا كیالبنیج سکرچریزو فرص تم یاس زو عا ہد ل الخوپ
 فرط یسماعارب یھت ید كن هعلق زوب عا طقفو یسل زو روما هزوبامه

 رومأم هب وامه یودرا اشاپ نسج هلفلوا ضرع هتد ا مسرد ندیم رکا رادرس

 ىقارمرم ەر اب هنس هدهع ب دچا یودج كناشاپ نسح ی هیداول موح صو

 ردښل روپ هبحوت اس لبا رام هلرط رش یس هعفاحم یس علق زوببعآ

 نم ي ااا ت یان لاو شا پا یو خدا
 ترازو* هېر ید هیاغآ ملس ؛داز یه راو نالوا شیلوا مادا کسا هدن ام دلج

 | ناضرف رظننم هلتماقا هن ار تم هه بلوک نالوا یم دلب ودنکب ونلوا هج وت
 یغج هنلوا لیصفت مدح ءرکص ندنوب یدلروپ لاسرا هبناج لوا هرز وا قلوا
 هدنرلکدتبا موجه هشیرزوا یمهءهلف یزوا هد جاقرپ رولهیسور هلهحو

 ندنسلاوحو ویکی ینعب یس هدلب یفرمل وا زوم ام هنیدادما یزوااشاپ ميلنوشا
 هدر ورم نوک نوا شد ندی ملبا م داړدق ز و رکس یدب یکیدلبا كرادت

 ردشلنا تیز هثپ روم بناج هلنکرح ندنلج

 با یراوس رفنزویشب بواوا ندننابعا جلا ینوک ی بربنوا ك منع نابعش
 هداز یتلاح بالوا یس هد ويو فا یس ادرفو لیغواز ودون اپ نالوا رومأع هرفس
 یودرا هدن سارک هفوص هل هد اپ و یراوسرفن كيب یکیا ید اغا ھارپا |

 | راپدلروسب لاسرا هنناج قالفا هرکص نوک نوا شب بولوا لیمو هواه

 هر اغا هاربا نح ب ولوا رها يراقارار اب ید كن ږکبا «دتنفرط لوا ۱

 هک .. ردا تقادص رهوج تابا هلیازارحا ید یداهش |
 لضاف یا هللا دبع قچرانانالوا یسبض اف نویامه یوهرا هلیسهیاپ لوطانا |
 نر هو اکو زاقو كنو دنکک هل چو رس تئاعف تلدر ریظنق

EEE 
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 نانلوا ربعت هثل دودح هد هنسوب هکرد هلهج و وب ی البضفت كنت اعوقو هنسوب

 لاسرا هبن اج لوا هل رکسع یرادقم كيب نوا اغا نیسح یسادنهک هدقدنلوا
 نالوا یسهفاسم تعاتس تردز ونوا هکنوارت هرکص نوک ییا هددسیا شا |

 هدتبب یدودح هج ود بولک یرک اص هم ولتیلک هنب راوج یسهعلق هج ود
 رورم هفرطو رپ كردپا اشنارایرپ وک هلحش یکیا هدنر زوا ییوض هنوا نالوا |"

 هککود یبهروک ذم هعلق هرکص ندکد یا نادحتا را هباظ قارظ هدلح ج واو

 كنسادنخک لاحرد قجلوا لصاو هیاش اپ رکب یربخ یراق دلوا شبا ترمشابم
 یباح ندناریمریم یلظفاخت هقول انب و لب وحتو قرص هنفرط هصب ود یتیرومأم

 هدنرلکد تیا تشابه هیهبر اسحم هليا لوصو هتسهملق هح ود ینوک ی ب دب نوا
 ناشیرپ و تولقم یرک اسع هک هرکص ندقدنلوا هبر اع ردق ی

 راذ ڪڪ ند غبت *رطنف یرک اسع هم وانیلک هب رالوا روبحم هز ارف قرهلوا

 یفویسلاهبقب راشذوا ل الهو قرع هلری ال ا هنیوص هنوا نسودنک یورو
 لفن هپ هد علف هلیا ذخا یراب وط دد ع چوآ كل هبقرکس هلب اقا رارف البل ید
 تبوعص هدنلقنیخد یرلب وط ددع یکاهرزوا قلوا كلدیق رکس نواو شوا
 نالواراد هسنخر كن هعلق هرکص ن دنوب ۰ ردشْعلف اقل هتن وص هوا ندنغزدلوا

 !دنهک ندنا بونلوا عضو یرکسع هظف اح هب افک رادقم هنجماهباربس*ت ی زرپ
 تع هلسحم مان هثلت د ود رک ذلا فلاس هلبا هډ وج ومرک امنع اغا نیسح
 ردشعاوا اهناو ر امشا«ندنفررط اش اب رکب هرکو یییدلوا شابا
 شاهد دهملا نی رق قزل وا رمه ید تاک رادنورببادن نانآوا هدّمح نادیفب

 نادغب هدقباسیفس هک هلیوش  ردتعلوا ص اله ساو دادزنسا یس هیصق
 یتسااعر نادغب كب یکالون ام نالوا فورعم هلتماعتساو قدص بولوا یسهدول و

 نادغب هرزوا كیا ییس هنصالتعسا لشا هلا ریو منم ندتیفبن نمش د
 ةبناح لوا قر هسللوا اظعا هارح رخ راد قمرنا س ودنکو نييه نش هد ولو
 لهن ز ءلرکو كيا رک ندفر طرب هد وخد هنتکلم ناد خب نيفعلوا لاسزا
 نالوا دوهشم هن لع نت كنسنل اها نادسهب و یراتیعج كناش اپ نسح

 دادما ند فزطره كند بونلوب هدنس هنت ناخ یجذ ندفرطرب و یراتکرح

 یاپ راول هضم یرثا تد الخ تاکرح كن اخ یارکز ابهش ن دبا عطف یی رللوپ

 كيحر هلغمروس ننعت هباروا هلا رک اسصع نالوا بعم دوحوم ید ییاشاب دم

 | رابخا هیاشاپ رکب یسیلاو هتسنوب یکیدنبادو رو یرکاسع هم یلیخرپ هلع

 یدادزنس !كشاب



HE ارج 

 هنلاحرهاظ كن ردن اسکلع كردار وصف هدراصوصخ و نکند همزال لا

 هشان دتفب یرکاسع هک ندنکیدقیا تیاعر هط ایتحاو مرخ *دعاق بوت ادلا
 ٣ کی یزدن انکلم هدقدلوا دراو یربخ یراقدلوا شمرکن ولک

 یادافا هص الخ كنید فا بیدا یدنلوا سح ی رالغواو ره یم هناخ |
 یدلوا مامت :

 ا ا وارا هدنس ار هلق را تشهدربخوب هسا لاح هنره

 كنادعا قر هلینلوپ هرز وا ءابناو تریصب و هنماکساو تب وقت كنلحاوس هیوط |
 هدلاولوا نوح قملوا ماها هلاصصسا كاسا یر دیعبو درط ندشاب

 نانلوب هدنوما یقاجوبو هنبرکسعرس لیعءما هلیصوص> و هیاطباضو ارز و ناوی
 لو ر تاریر هنس هدوب و قالفاو هاځ ی رک زابیهش 0

 لاعهاکردو ردنلروییهدارا هرات دبا اضتقا ید یعاوا تناما هتسیلاوح
 مو ر و لوطانا هليهبج ون تراز و هنر هنسس هدهع كير وفیط ندنرابشاب یوق
 هرکو لو ا رکا سع نالوا بت ی هتسودرا لرععسا ندیلما

 یلاحراسب كناغا نسخ یل هز نالوا شا اشناو انب نسیرپ وک یعفاسبا |

 یبلاوخ لوا لرکو یروک ذمرسج رک نیو ا مولعم یرادتفا هرکسع لاعاو 4

 ردشعلوا هیج وت ترازو هنر هنس هدهع هرزوا كا هظفاحم |
 دادرتسا یا هل لاعا ییااعر نالوا یرادفرط هیلع تلود هدن ادغب ندلا تو |
 بصن هدوب و هدنونابه یودرا جا بولک مزال یصن هدو ور هرزوا كءا |

 ا ون و تستر دا ندنفیدملوب یربقج هوا |
 یدنروا هلاحا هکب ینابروام یس دوبو قالفا ید یس ادا مما كفرطاوا
 سر ۸ تب نون و و ؟یداب هر زوا ح و رشم لاونم یس همقو شا |

 ندنراتآ تب رفظعو ترصن نالبروک هد را هب راح نالوا عقاو « دقرط قالفا |
 نیکی دور و یررسا هج یلیخرب ندنفرط یس«دوبو قالفا ءرزوا لوا |

 ردشلوا ترظوظحو قوش بحوم رک اسعلانیب [
 نینوخو دارغلب ید دسهدلوا تع زع هنناج ةیفوص هلتکرح ندنرازاب ر انات

 هنصوت و هلسءلوا ن وامه یودرا لصاو هدهار یا رسا سب ندنرافرط

 قوش دیدحت ف ر هوا ذاختارمخ لاف لا هراسر ابخا ضعب یخد ندنناج |
 رد شاف ترسو

۳ 



۱ | 
 هک ہر ضع وز باقا شا ط النخأو تغلا هليا رول هم هدانا یو

 تا فان فا کابو س

Hor ۲٩ ge 

 ۱ ياو و نارو ارزو نإلوارومأم دف الا هنو باهه یودراو

 ا لیگ کار نریم نی تقب هه هاج هی لوصو یو در تل

 ی ااو و شزاون هسودنک نیغلوا کا

 یدنلف لاسرا هنن اج دا رغلب هرکص ندتماقاز و ردنح
 | یی درد نوا كىحر هرکصندقدنلو تماما ردق نوک کس نوا هدنسار ردا

 | راتاو نوک ا هدتسا ره هنلوو تکرخ هنناچ دفوض ینوک یعنوا کاتنو

 كانو یمج وا كب ابعش قر هوا تماقآ ردق نوکی کیا هدنسارخم یرازاپ

 . ٠ ردوا تلصاوم هنسارخح هبوط نتوکی یزکس ینرکب
 ی وقیلاع هاگرد نالوا یم ی هدول و ردق نوک یکیاهدکدتلک هی راژاپ رات ات

 عطا اسو ج” هنلاجر ودرا اموع ندنفرط اعا دجا هداز سوناوق ندنراشاب

 لوبق نسح نی رف هدیمرک | رادرمس دزن یم دخ نیفعلوا تفایض هلی حط ه هسیقت

 هی ز زوا هنوطو كعا لاسرا هن اچ هبفوص هلرر هاب هریخذ رادقم یو ز) تولوا

 لاصبا هنلحم هلبا لاسعا یتاودار وی نالک مزال نوعارسج یخ هوا اشنا
 زوم هو نامرف یسعلوب هدنتم دخ نوب ام یودرآ يک كتا

 ۱ ردشل رويب ناسحا یس هیتر

 ho تارت ندفر طلوا راډ هنترا سا لتسهدو و نادت هداننا وب هبشا

 یس «دوب و قالقا هرفاو تدم كب یردنا سکلع یمهدوبو نادب کوشا

 قراموعه هتبززوا یمهیبصق سا نالوا نادس ةب تموگح رقم كنب رک اسع

 اراز هلهجو ینیدتوا لومآم ندنسودنک هد هب راح نالوبعوفو هدنماکته
 هد الحوب د ا شاپ رکب ین وبشاب نا ادد افاق او ندنگیدغا ماعها هنژاربا
 یرلت ولو موعه هراذغب نامه ارم منامالب ول هش ا
 یوق هل رب لوخد ةنس دیو ناب الد ا اعر تاصع خاطر نالوا

 رانا رسا
 | هد وب و "زاکتفاذنصو اول برخ هدرفتس ناوا هل وب هک رب د ېد فا تندا

 ۱ و یباج لا یزوم EA لاو می تی

۱ 

 ك هیصق سا

 یمالیتسا



 اوج رک دا

 | لفن كامه نالوا شاک هسنغاطروفکت ب ويم هوا جازخا ندند سرد

 یغج هبم هل وپ لوصو هپ هن ردا رد ق هپا یکبار ارظن هنغیدم وب هپ ع یخد نوجا
 هدنماقا تزنک و للثم یییدناوا هدباف هدتکرح زینیتامهم هلیسلوا شخلوپراکرد
 رلندید ردظوحم رر وذح هنوکض چب ید
 رلقاج وا هد هت هبا راکرد ینجبیلوا« دنافرب ندنکرح نمسن ام مهاولا نو ۱

 :رادقم ندتسپلاوح یغاط روفکنو هنر داو نورو ریش ابمراذکر اک ننفرط
 دیلفو تکرج هلیا نوبام یودرا هرکصندق دنلوا بینرتور السا هپ نع هی افک

 دی دبفوص قر هلوا تحاتسسا نوکرد رد رچوا هن را لج رع یرازاپ رنو |
 هدلالخ وب بوشوا تم اقاردق نوک شب نوا نوا هروک هنیاضتفا یخد هدهیلراو

 ندنفیدلو لباقلاک آیند هدار وا لتن اصقنو یلوضو هب ودزا كنه رظنم تامه |

 هسنب راغا راقاجواروک ذم وید راو عنامه» دفعلوا تب زع هدوصقم بوص نامه
 نصر« دق دنلوا باوجسا وپد ردیمراو ر وذ. هعشب ندنوباو باوج ی اطصا
 هد هیفوص هسج ون ردن اب للاح عفاو نوح قم اوا اتوم ةدينحاح نیح

 هفرط لوا كوان ی ودرا هل هسلوا ,نکمناصعن لاک | هدنماکنه ثماقا

 كن وب بودیا نا ها یتتکرح كنودرا وب د .ردولربخ هلهچ و ره یهجوت
 ید رد نوا كبجر رهش هرکصن دک تبا نارذکر هثحابم یلیخرب ید هنیرزوا
 هب هرواشم سلجم هرز وإ قوا تم اقا بآتط كف ندنسارص هنر دا ینوک
 : یدلربو ماتخ

 | مذ كن اشاپ ىلع یرکسعرس لیععما ند فرط راقاجوا اموع «دسلحموب
 ینیدنلوالزعتقویب هلی وب یدعت هد هبا شعلوا نایمرد یلیدبت هش ندتفای
 هقذب نداشاپ دوم یءافا یرهکب اقا ندارزو هدنراوحو پب رفهدلاج
 ندشنفب دل وا ظوحم یهانتشداپ هجوت هسبا هدنع> كنا بوی وا هک
 یصوص> كلربو تب وعن هنسودرا نامه قز هنلوا رمخ أن نیدب كب اشاب لع

 یدل وا ریکرارفذ
 زارفا هندودرا لیععماو یلاضتتسا ما كن امهم ج هنلوا لفن ندنغاط روفکبو
 یدلروس نیبعن لر ومأف ددعنم نوجا یل اصیا هنلح رک اسع نائلوا

 هسیفوصو یلانا لا مور هلتراز و هبنر هننس هدنهع ب ولوا تاکتلا نییئژ اقناس
 هوق د كناشاب یضرف نايلس نالوا شمر ویب ةبجوت یکلوکبعرس ی اج
 یدنلوا نامرف یسلیا تکرح هذن اجدارغلب هلبس هدوجوم

1 

۳ = 

 # یودراو %



E ۲۷ Fete 

TET ۱دسفزو زو هلا لالضا شود ن سا تقکا "درک س مان  

 نامز هنره هد راقب اسو ندید مک رالوب دارفلب و طبض یتسلاوحو ۱

 هش رزوا هسم فی رش یاولهسیا شبا قفف رغس هنبرزوا وقسمو سم
 هنو دنک هلا بنت رودرا ل وس رب هثناد یرکسعرس یب اج لیع اعساو شابک ۱

 هل هج ولوا ید هرکو ندنفیدلوا شاک هلیرب و لالعتسا هک مزک ارادرس |

 كارب و توق هدر هّبرح قلوا لداعنو هاشم هوب اټه یوڌوا هنفرط یسفاتن | ۱

 هدب و دږکه نیټ اج مالسال عف ندناو هشبنو هبقوص یسودرا مرک [رادرمم هلبطرش |
 ال نداروا هسزدآ اضتقاو یستلوا مو ھور وع هبا دعا رابد هل ساشا رج ندنا ۱

 یمملق هن اعاو دادما هد الب و عاق نالوا هدبلاوح لوار اسو هتسودرا لیععسا | ۱

 مع لارا هني اج نابوق هدراپ مانا لولح تن اخ یارک زابهش انف | ۱

 | یددعت هدفرطوب كنعهد ندنغیدلوا شبا دهع ضقن ید ول هک هرکوب هدهسپا |
 ١ ییقرط نان وف هلک مزال یسلیارقس ند فرط ق اجو جد كأ هسته |

 هن اطلس یارکتمالس ییید لوا شمردنوک هنفرط هپانا امدقم هل اکولاب ندنفرط |
 فح یکرح هنن اج هبفوص كنو باه یود را نیفلوا ریکرارق یسهردنیا هرادا
 فرا اضتقا بولوا هني رزوا هس و رهعقاو تاکرادت لصالا نوا .یدلنا

 هنیرز وا هی هتفب یدعسو شالوا ببتر هنق رط یجفاسبا هز اس مزاولو ریاخذ | ۱

 نالکم زال هلحرم لح رم هناوب هیفوص ندنفیداوا شل و رارق هک دیک

 لاسراو نیەت رار ومأمراذ ڪڪ راک لاحرد نوا یراضحاو هونت كرا 0

 هنسار 9 هتردا ید نوب امهیودرا بولو یک ارف تکرح تمس رحم لار |

 مزال ید كليب ییکرح تقو ندنفودلوا شعازو اجت ینوکن وا لهلوا لصاو |
 رازاب نالوایسهرع كنبدرفلا بج ر یس هنس ( ۲۰۴ ) وبشا نوما كوب نیکلک ۱

 هب یمرکا را درع عانوا یروش باب زا بونلوا بینر تر وشم سلحت نوک یسنریا
 ةع تلحر و تمافا تقو هرکص ندکدننا دوعق ه دنر ولر سکر هو دورو

 یتسعلوا تکرح نامه هلیراتلو ابهم یلاجر یغاجوا یرص"ب هدقدنوا ع ورش
 | یراناء4مو تاو دا كني افاجوا یب هبرعو ی وطو ییبهبجهدهسیا رلیدلبا رایتخا

 ۱ هب یاسا ندنآو هب هنن یی رادقمرب بونلوا فرصت هدندا وسرد امدقم ۱

 ۱ هبهنردا ندناو هتغاطروفکن اع كلذک ید یرادفعر و كل ردنو کس

 | فنون تاس نالوا سرت هپ هبرداو شعلوا تنر هرز وا كلروئک
 و



 وله* هدنر وص یکیدلدیک هنفرط یعقاسپا رد وق ید یسکیا رام دوب
 نهان یالعر هلیس هفت اط برص نالوا « دنسلاوخ او هردنع ندیدم ۱

 ینبدلقیص هیعالسا عاشو عالق مقاو هدیلاوح لوا للاعت هللا ذا دغ نیفنلوا [

 یجهاسباو لیارباو لیعاعساو ردنب و نینوخ هجریدقت ینیدلوا تکرح هنیر زوا |
 رانا ول هي سور ید ه رکوب ندن راقد لوا شمروک اليسا لصالاق یرزهعلق [

 ند ل راض ح هرک چ اقرب وندردن بسانم هحو هدصوصخ و زر ولس « دیا

 یروذخحم نفرط رکید هسالوا ج رت فرط ینفره هکنوج هدکدلبا باوعسا
 لاع هاکرد تبان بويع هل وارد اق هفت هنتسک هقیقد جافرندنفیدلوا راکرد

 قوت هدنطسو كنب لودرادارفلب و لیعاعما انا نام یمایآ یراب رصکی
 هندن اج مالسالا من ندنر ز وا ه-.فوص هرزوا قعلوا هناعا ید هفرط ییاو
 . یدید ردس انم یسلدک ۱

 یراصح هرق یساغا راده هدقدلروص یر ویدنکسربد هنزس ید ندراز اس

 ییفیکو لاح ل رک ع رع نالوا هدرخا فرط هسرولندک هفرط یف كب دا |

 رکا زد موف هل احر رولوا ید شام نوب اه یودرا یتوقو تعج كنسو دراو |

RK 

 یرهکب ندنمالک ك کب دجا هلک د ر دمزال كل ردنوکر کسعی رادقع تیافک

 ندنفبدالک آیس انعم جج ریسک هنفرط یبسف ابا ٹی واھ یودرا یماقا

 ی وب ردلکد ندداوم كج هله لوا عطد ۰ هدسلکر نحصعو نیک دادتما

 هسلگوید نوسنلوا یروش دقع هنب نیراب هدنوسلیا هظحالم هج" وخر سکره
 یدل رب و ماتخ

  Eگرید 6 هکنوج هرکص ندر هحابم یلیخرب ید هدنر ر وشم نم تاناوادعم یتادرف
  ۴هدلالخ وب 3

 تر وشه 7۳ تو نوا كو ا مص ندا را

 | بودی باطخ هیج وت هپ هلج م رک ارادرمم هدسلحت یکلوا هک هلپ وش ردشتلوا

 | هبا هراس مزاولو رکاتسع هترکسعرمس لیعاجتا هنا رولت دیک هنن اج هفوص [
 ا هفرطاوا ند رک اسع كخ هلک هنوباه یودرا دعت اهو كلرب و توق یلک

 ندفرط یر Ti ك رکو ندنفرط یمولق اجوا ودنک رک راد اکوب

 سسک هزاشنسا سلجم قار هوا قوس رز هشحاع لبخ نان اش هلوبقو در

 | سح یتیدلوا هدنراکفا كيا عطق یبرللوت هن اعا دارفلب ردیا داسقا

 هن اعا لصن هدفدلواراحود هتجز هن وکر ی رلارون هد وذیا موعم هب رز وا

 ی و ی دا ی یه



 بر هک چ

 ید هنس و دنک هعقو وپ والثموپ ینیدنلوب هدکیا ضس ان سکره هنغی دلو اڈاپ
 ندی رطاخ ةن اس ابخ هلهج و رب ینول ندخب دلوا شا اق بولوا ن وزد خاد

 لر ربارپ هلسع وب هدنبادونس ران >| ندول هیاسدو راعاد توی هرافیح

 هدسحا لوا هلا هده اشم ین اصقن کب هب رح تانقمو تاو داو نفل نم ات

 یغیدلوا ند همزال یکرادت هیفاک * هود | جو | رب هلا ارجا ئ همزال تاماطن

 هیسور نکبآ هدربصم یسودنکن کل یدزفتسا ین اقب لحتص هدانناوپ هل رهلب

 هزکد هرق هرکی ب بوروک شل رادن هبت رح نکمزاجان ندنفبدتسلوا تالعا یوفس
 21 ۳ ی رلنادوبق نوي اه یاغتود مدفا نوکرب ندنتعزع

 جددبار هو مکیدلک ند هرن ن, هکر دنا رادتاهباطخ هلهجو وب هنس ولج

 E E ن اج هتیزوغا تلودو ندو قج هل مان نکل رواج

 ا هلی نوعا كيول ردکْوا دوخابو تلک ندنفح كنم“ د من

 ادا الماک ی راج روب و مد لبا تاف اکم هر وک هنیراتهدخ کنیرب ره بودیا دازا

 مر ول هدب تو دنا عادو هلبا مرج یمج هیمروگ د عبا ید یلایع مدا

 ردینیانعرب لیشرابرضج یلاست هللا هدوب سردی تدوع هدب ولاف عاص رک او

 ضرع ندکعا بلج هغناب یزک هلج همودوب مرولپ سا دلو و منوم وا یزو
 هسااراو جا ندلوا « دویم هدي تراسح هد رکا رک وس یا

 كسج رکآ قوب مریریو نذا لاحښزد هپ ودنک ب وینجوک نوسنیا نا ندیدم
 یک مدمسروک زوس هرکسع یدیا فلاح اوه هدب ودیا تالزنسنریغ نکیآ هدنرزوا
 ناما هب هلوقموت نوعا یشاب هاشداپ هبسرولوا نایک د ىع مما هل رل هناهمو رذع

 رد راک رد تاف اکم هد از ندلومأم هراندیا تمدبخو ترعغاما ردقون نامزو

 هنکج هدیاتمدخ هلپا تقادصو نول اق نالوا یص مار هکشیک هر ط ورشو

 هرزوا قلوا ربارب» دامو تابح بوقلاق هب رحشیایها ا هللا هلکعد نوسسیا نيم

 یودرا هب و )و یو هه وا رلشعا عسقو نيم

 1 هلک هنعناقو نونا

 هک هدنساننا یتکرح هنب رابناج دوو هبف وص ندهن ردا كنو اه یود را, #۶
 + تاعوقو نالک هر وهظ %

 كندېغنق ند سو هیس ور تیر اترضح مرک ار ادرس ها فیرش خانجس
 سلجم نالوا دفعه دنوبا مه روضح قب اس لاونهرب یا هح ول هنیرز وا

 یدیشاعاوپ هیهز اشسا ىج هوا هادو رو هپ هنردا .كيوناسه یو درا هدنروش م

 سس
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 كنغاعوا رنازج ناذومف یلعیدیس نالواشغا یکن اد رع تابناو تقابل زاربا
 . م هلکه دد هنیزب یدپا لیکو نالوا قم هنداعسرد

 ارظت هناماو ر ضعت نویامنه یا ودا ناغبج هرکدهرف هلا شاپ نادوف رکو
 نرد را هتک لوک هعاطق دنخ دارا نیتف رف هعطف رکسو قاف هعطق لا نوا

 هزکد قا هرکوب و ناشنلوپ ؛درالغ خب هدزک دا هد رات بیدا اما ردنرابع
 میارخا هرکد هرق هلا اغا نجراا دن هاو ناالوا زارفا هر زوا قلراقیخ

 نالوا حیارخا کد ءرق هبا اشاپ ناد ود هرکوبادعام ندش افتس نالوا علف
 نکل ردشعلوارب شود تن رف هب ةع طق یللا زوبر کو ربځص نویامه یاغود

 هچ زانیف تولوا قر هدام هج رک | كنويامه یاغود هد اسرفس

 یش هدعاسم كلاحو تقو هتکرادن اغوذزدقون هک هرفسوب ندنس هل اضم

 یری زە زکه ندنوب و یییاقو نالوا ردق لوب ندتب ادب رم رات یفیدلوا
 ر اسوراقباق كحوک هکر کم رولوا مولعم هلی هقلاطم یت اعوفو نمیدٍلوا هدنددص
 هل وا خلاب هرادقم وب هلی دیلقن نت افس

 ريز ور شب رلتمدخ كوب كپ هپ هبلعناود شاپ نسح یزاغاه رد نادوبفوبشا
 ید هدرصم هرزوا یتید لوا ناب هدشلا دلج بولوارعص نشوررپ ورلد
 هسک كستردیمرکب و هیفصت ین هپ رتصمزاطفا قرهلوا قفوم هتمدخ نسح
 لاک ان ون اسه یاتود هدنتدوع هن دارد هليا لبص یهبرعم لاوما ها
 نسحو هنفیدلوا هدلاک یس هقاضم كب هنی رخ هدل اخ يکيدلبا لاغتشا هنت امزاول
 تاذرب شم ارف تور لح ند هر ام تاهج رکو نادنر اجر هسبااشناپ

 قرهل وا ندنرلغارح كيا جد اشاب فس و هج وف نالو هدنرادص ماقف بولوا

 ناخ درا دن ناطعلس هل لوا فقاو هنسانعو تور هحرد كسودنڪڪ

 هناصتسا نداشاپ نسح « د_قدلوا مأتم هلبس هشبدنا ةيلام هقباضم یراترضح

 رب زو ید لارا شمه اشداپ بم هنکیدلباراطا یسعلوا ضارقسا دوخان
 یوق مع حابم ددرت الب هدکدتسما ها هسک كب یکیا نوا هلبلج یهیلاراشم
 | ضعب ییبدلوا شایاراضح او لاصبا هنیارسوبق بوط نیل هک یردلوا نوا
 | دنر دقو زوب 4 یاسح اھو وب موقیم عا ردبادتیا ندقوفو پابرا
 هبهیعتلود هد اځ دیج رود لصاطا ردلکد نخ ینج هلوا لاب هپ جلا هسېک
 ,یسهل بلج تام دخ ردقوپ قجماردقوب هسک شبا تفبس یمدخردق كوب
 نادوبق كنسودنک هدنس هعفو هعشچبوبمروتکر ورعوربک الصا هتبرزوا |
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 نوکجافرب نوهل اکا ءاراسخ نالوب ع وغو هجناو داو تالا هد اغودو نیبعنرلمدا
 هدندورو ههوق مملح تولب راقبج هرکد هرق نوبامهیاغود هنب هرکصن دفق وت ||

 هلتدوع هیهرد ل وېب رارکن هلبفوخردیاروهظ هنتروف یکلوا نیکمشکد اوه هنب |
 ندیاروهظینوکیب درد نوا فب رشب نابعش تیامنو شهاواراظتنا هیاوهیفاوم |

 ردشلعب هنلوا تم رع هد و صفع بوص هلیاسودول
 یم هظفاح كفرطلوا هلک ی ارو هنیزهنیفس ناصروف هدنفرط کد قا ارخّوم

 هزکد قا هی نوبلف هعطق یکیا نواقر نوا نیست غ وشاب نادوبق ی«یخد نوجا
 نالوا بام هنس هظفاحم زکدقا ندنراقاجوا سنولوریارجو شل ردوک
 ردشلرپ و هننیعم یجدرلنک هعطق یدب قلا

 هرادا هدر وص یلفاج وا و بند هوا سابارطو سنولو بر ارج هکنوج

 بول وا یراو امو رقم كني دهاحو نیطبارم ماطر هلبمان ییاد قر هوا
 نیبعاو بصذ یسپ رب ندنرلجعا لب رلباتغنا ودنکی خد هدنغر دلوا لمم تالیکب راک:

 بول وب E هداحاوسیکرمزاو لوبناتسا ند فرط قاجوارهو یدرونلوا
 دن رلودتکو ز راز رکسع كردیا داشک یراق ارب صوص هن لودنک
 كل هنیفسر ماست هلن روصوب یدیارازمرپ و هن اطبا نم ید یتیمرحت ندیا الا |

 هراقاجوا یراقدلوا بوسنم هلصضو هنر هنیفس نامه هدک دنیا عاّمجا رکسع
 ندنسودنک یسلتکلم دو شوک هنسااب هنماناردقن هیلع ءاتب یدرارردنوک
 بودیا ع ارت هدنرلتاجوا برغورشا هسیار او راتکی نابغص هحو وا هلا شرب

 هل تعیط ندد دلوا صحت هغلناص روق هسیا یرلش اعم رادم لراساد وب ۱

 هیلیخ ا مراقاجواوب هدنعوقو برح هلهتحوب ید را زولوا رهام هدکصک

 صخ ص هبرح نالسعاو تم دفع هنب راودنکودنکن کل یدرارارا هیسلا

 یحد f N لرلتلود نالوا هرزوا داتا هلأ هيلعلود ندنرا ق دلوا |

 قلارا قلارا یرل:کرح و هب هيل متلود وریندن امزرب ندن رلکدلک هدیا يص غو ذخا

 هلسغاوا رفس ماكنه يدهش ها لاح هره یدرولوا بجوم لئاوغ ضع
 ید كب هبب رح ی افسقج هوا ر بهجت ندنفرطراقاجو اوب هلهجو یمدق ماظن
 هنغاجوا سلبارط وربن دندعرب قجنا بولک مزال یرافاصلا هنوپ امه یاخود |
 هنیصنو لزرع یلاو هب یرعوط ندیعوطیتدند هیلعنلود قرط لرەلک عض
 یرافاجوا سوت ل رازج گلاب ردنقم هنیریهجت اود دل الخوب هلغخلوا رادخا
 هعقد دےنح هدزکد هرق هدرفسوب هههخو نح هوا نایهدریزو یدیشلاق ۱
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 هببذنو سما ها شاپ ناد وبق یمارخا هبسانم لحت باکرالاب هپ هر اس نفس رکو |
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 كنس هرخالا ی داجج یس هنس (۰ ۲)وشا هرزوا ها عدق مس ر بونلوا هيه

 | یرلپمضح ناخ دی ادبع هددونمتفو نادتوا را ناوک ی ری
 بو ررب ةباشاپنادوبقو اشاپ ماقمت اتو یدنفا مالالا میش بولک هنکشوک لب
 هتفایض نا _ناوا راضحا هد هحل هل وط داتعمرب هرکص ندقد ر وب اک اروم

 ید نویابه یاعود هدنالخوب یدنلوا سابلا رلتءلخ هراندیا باما هل رپ تعرع
 هرد كوي بودیا راذک ندنکوا یکشؤکی ان فر هنا بوط هل رپ تکرح ند هن اسرت
 || تونلوا تفورد ق یارب هرضخزور قحنا زا دلوا زادنارکسل هدنهاکشب

 ندنشیدلواراکرد کمد هدنسلرافجلرلیک لوب هول هک هر و ةسدا هدعموم ول

 دیدش كب هدانناوب عفاولاقو ردشلر ورارف هنفیقوت كن ا عود هداروا تدمر
 ی تیاصا هدنصوصخ قو كن اعود هلکعا ارجا یماکسحا رهننروق

 ردشلوا تنا
 بوص قترا كوب اهیاعود ردرنضخ زور هکینوکی یغ دی یرکب درف بحر

 ضب ید هدرانوکوب هچ رک | ب ولوا روما یابلوا دوصقم یی رم هدوصقم
 ندفرط شاپ نادوبق یسعلوا فقوتایهدزارب ذلو ترخیوقو لر هنروف
 هیلکرک ابع هدنلح اوس یلوطانا نوجا یصالعسا کم رق هد هبا شا هدافا
 هزکد هرق كنو باه یاغود هر زوا نموا جارخاو لقن هلګ بسانمرب بولوا ايهم
 عاعسا ی راذتعا كیاشاب نادوبف Ns یت را ندن راق دلوا بق رم هنج ورخ

 نواه یاعود هد روکذ ع مول هجوم هنس هدارا نالوا زداص توکلوا

 هنبهنیفس نوپامه یاغتود رکی هر وک ذمرک اسعو شاراقبج هزکدهرق

 ردشلر وب
 ثفو نکیآ «رزواقلجا لیمیللا قرف ند زاغ وب زونه نو با مه یاد ین
 هدوع هاوخاّو هاوخ هلک روهظ هنتر وق دیدشرپ لاعت هللا همکح «دبورغ
 هنی هليا لوخد ورا ندزاغوب هددلطم ههه هلتعشمو بحت رازه بولواروبحم
 | نالوا اشنا ادد رح هدق دلوا همالقوب بولوا زادنا رکن هدنهاکشیپ هرد وب

 شلوا سالن بجوم نیفلوا مولعمانو دوجومانرانویل اف همطق جوا هبالاصریک
 س هقاط رکا هلسعمود هیهره « دلم سب رو هزاغ وب هدنلحاص یلوطانا كلاصو

 هلکعا دورو یربخ ییعالسس لرلنویلق هد هسسیا شملوا قره یعیدلوا قرع
 | هنجارخا تنام تامهمو راب ولم نانلوب هدنا لاص نامه بولوارکشت کا
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 لی در !وترکسعوللکوکو لیلک ندفارطا قر هلو, خویش ی داوح شنل |
 بم هنفیدلوا یلاخ ندکا نراغیکلاع هچم بولک توف هنسودرا هکدنیک |

 ندننأج قالفا ورندیل هدیا تکرخب ندنسار هک اشا دواد نونامه یودرا

 ردشل هلوا دراو ترسهربخ هلهجورپ نوکر ه
 یظفاسح یزوا اقباس هنیرپ هلک یا تافو ابشاپ رکب یغوشاپ نادغب دا الخوپ
 ردشماو ا بصن یغوبشاپ نادغب اشاپ لیعاعما
 یل اراب بواوا ند ت ارفن یریهکب لصالا ف شاپ رکب هبلاراتشم موج رص
 ردا بن اه عطق قب رطلا بسحصو رفح هدیفصا باب ارخومو ی ابر وج
 ناد غب هرکوب بولواریزو ابف اعتمو نار رم هرکص ندقدلوا اینا ی رکی
 ۱ ردشعیا تافو هدلح مان ےب ندنرا ام
 میظع هدرللوب ییالوط ندنناصعن كن هیلعن تاوداو باسا حو رشم لاوتعر

 یوا تماقا هدا ز ندنوک سش بنوا هدنسا هک هرردا ندنکیدلکحراتفشم

 هنت واخر كنيدنفا هلا دبع یلاع ردص یاد هک تارصقتوب قحا بولک مزال

 هبفوصو لزرع ین وکی ست ربا كنغیدنلوا تلص اوم هپ هنردا هلماوا دانساو و زع
 ناہلس نالوا یش اش واج یل ادو شالوا بصن ی رادرنفدیمودرا
 هصانزورو هپ یدنفایمیف دیس یقبسا باکا سر قلشاشواحو هباغایور

 اغا یحور ناپلس ردبشٌملف هیجوت هبیدنفانسح قبسا رادرتفدیصنم لوا
 هدنراصتم هرشط هدیدم دم هدعل بولوا هدرورب هدنون امه نو ردنا لصالاق

 "| هدیدروما شبا تفبس یس هب رج هراک زورو شفلوا مادا هد هراس تامدخو
 يالا سفن هلا تردا بم هر ومار بدن نوک خب دلو! ادخن ک ندنښیدلوا تاد رپ
 ردح صم هدنح رات یرونآ یت دلو | قفوم هن انس یخ هدنوو زا

 هرژوا قلوا تع رع یا شکم اب داپ هرکد هرد ید نواه یا و د هدانناو

 رووا زادتپا هنلیصفت یتا هجو رب ندنکو دیا شلو | جارخا ندا ةن اسر

 ٭ نوږامه یاخود جو رخ
 جاحل ا نالوا شل روب نیبعت ع وشاب ندنفرط شاپ نادوف هداتش مانا رخاوا
 یدشعلوا حارحا نوباټه یاع ود خاطر هزکدهرق هلس اد ام وق انا نجادمع

 هرکوب و بولوا دوجوم راهنیفس ماطر هدرازحم ضعب ندیا باچا سد هدزکد قا
 هفشب ندرانوبو بونلقزارفا اغود خاطر هرز وا قملوا جارخا هزکد قاهن ید
 ۱ هرزوا قلراقبح هرکدمرف نا اشاپ نسح یزاغ اب رد نادوش ید اعود لوب لا

 ی



 زول دغ هلغلوا ناز و هنایمالسا فرط ترمصنو ز وف بستم هرکص ندفدلوا يمت ۱
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 ندن امالا فرطقخو راشلوا روح هدوع ام زلم هرکص ندفدلوا فان
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 ردشعا راهثاو اهن 5ا اهشاو الآن لات
 | هنر موح ه هی هردم بفاعت» ی راکدتیا مص خج دف راول دک قب ندو

 | هدوقيم دعلق ول هم ردو ك ترد رارکن نا رلشعا ث د وع ام زنم

 بوط ندیورط هل عاف الب یرادعم تعاس یدیو بودیا موچه دن رزوا

 یر رکسع زواج ندزویشب كراول هک بوتلوا مادقا هپ هیراسح هلبا كنفتو

 بویم هل وب نا دبع دغ مر دلاق ید یب راهشال كني رللوتفم هل بفوخ ر ونلوا بیفعت
 راغ غاںارف ها كرت هدنادیم
 |نوجا قاب سج ول هسجم منی رز وا ءواصرجن عقاو هدنسوشراق دارغلبو
 یسبلاو دارْغلب دنرلکد روک. رکسه ولتیلک هف طو رب هلبارلب رپ وکهبصاو راعناق
 ۱ موس هنيو ز وا ر ولو هیهالسا رکاسع نالوا قوس ندنورطا شاپ یدبع
 ۱ یزک ًابع هسک ز وام ندکس بولوا دنع هبرا یرادقم تعاسنرد هلي رلعا

 نیرو دک ار هیم هود شب یرده زوبجوا جا بولوا ر وب هب هبرعهق تعحر

 هعطقرپو یرلغیاف وب هعطق زکس ناتلوارببعت ماجو شوا رغ هلبا اقلاهرهن
 یرپ وکرابماج ناسنلوارکذ _ردبشل رونک هدارغلب هلی طض یرلب وط كوب
 نوجا یراق ادن وق بوط یکه دنس هعلق دارغلب ندننیدلوا ولم هلس هتسرک

 كاف یطصمنفرازه موح سید بوط روک ذمو _شفلوالامهنساو فرص

 یبانزا یجیدپلوا ندنلاشما بوط نکو دۍ ږل ها لزق بولو | یس هدرکد اما
 ودشل ر ورمح ند:ورط

 هبیکر ه هدد داوا دراو هوپ اه رکسعم هدنسا رخ هنردا هراس رابخاو هتشیا

 ردشلوا ظاسا بحوم

 نا موه هنب ازاغوب یراغاطراح هبلتود رک اسع هدنلول>راهب سوم
 ینا هنرعارپ وظقالفا هيا ولة بودیا تدوع كردیا مابغ ذحا اصعد

 هلا ابشاپ هار ارزو لی« دیراد نانو هدنعقوم قالفا ر اد هبرلق دمهصا

 ,ید رونلا هراس وابخا رد ید ندیرافرظ كب قابر وام یس«ږ وب و قالفا
 هلفرصيب رادنفا يامرمس كف الفا تلااو یی راو هاب كب ابر وام هکنوج
 همالنسا رک ابسع هدقالفاو ی رهلوا خوبشا هرک اس هدب نکیکید ردگرب هنشاب

 ا

 لام م ردقوش هل هل هيلع هولدن يو شهروبلبریو یا هبیهش یو غ ردقوش

 < ماش و
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وا ز ویشد كس یکی ید تارفن لەفواع یکیدنیا عجج
 رووا نیم هز روا قل

 رد هدعلوابارخ هیلکلاب قالفا تکل ندندشدمآ مططقتیال كمالسا لها طقف
 یرپوک هد رانکو ردسشعا رارف یرنک اكنانامر نالو! هدشاحاوس هنوط قیح
 دن یتعلوا لاسراو عج هپ ی ايا كن هتسرک نالک مزال نوڪ اشنا
 هن اکرح ه ادا یب ی رکسع ولن اسعع نالوا هدفالفا ردشلوارداص نامرف
 عقاو هلز دوان راییح ردراو لاعحا داسف طع ہلکا مایق هنامزان هلیربرب و

 نالوا ی سماح كکب ٠ ردشلوا حورح ینکجافرب ندنیفرط هدن ر هعزانم نالوا
 هک رد ثقا لابقتسا هلی یالا مظع یتا نالکه پودنک ند سف رطاشاپ نادوبق

 هب رزوا هنوطرېن قم .بودیا نیدصق موجه هدارفلب هدلبل فوج یرکص
 یراق ذلو! فزصنم ارس اخو اًساخ ندنراکدم هدیا عضو هش و خرپ ینرایرپوک
 رر وید ردا ج ردنم هدت ارب یت ندیا روهظ ندنفرط ی دا نالوا هد هک لر
 ردا و

 تلص اوم هن نس ارفک ردا ین زهنلا ثداوح هنوکررب هد هل ره لصاطا

 هسک رفن ید یللا ندشرط یردن اکله یم هدوب و نادغب ید نوک ی چیدناوا
 قاطتسا هیس هطساویاجرتن ونامهنآ ویو دور ولا هب ونامهیودرا یرک انع

 هنس شب بولوارسنارف یرفنرب یرکی وول هک یرفنیلا زوتوا هدنرافدنلوا
 ندنفر طیلو د هسکو نی راقدلوا شهرک هنتفدخ یروطاربیا انامل ا مدقم

 قرط قزهلوا هقیاضم راجود بوبم هديا هرادا نی زودنک هلیاهیهام نالبری و ||
 لج رخ شورغ یشیکیا هستی رپ ره هلیرا قاری رقت نر راکدلیا رارف هن ایالت سا
 هرز وا كلو وندن رط یبسل اهار هبصق هدهار لالخ یرابرجابولب ریو

 هدیرادورو هر داصسرد زد راسلوا لاترا هرداصسرد هلیا را هبرع نانلوا رانا

 قملوا مادقهسا یسادع امو لاسراو لست هنسجلبا هسنارف راسلوا نسفارف
 ۱ ردشعلوالاخدا هب هاضو هرژوآ

 هنسوب همد یکبار بولکی رب ید ت شاپ رکب لزوبی عا یسبلاو هنس وب اقاعتم
 هو رجا یرادفم تعاس یرکی و راما .هبناجوشراف ند هواصرپن ی رازوالد
 رامرات ییادعا هدر هر راخم نالکهعوقو هرات جافرب و رامشرفظرک انعقوض

 | ذخا رسا ییخرب *لردپا راناب قارخا یراشوراوو یر هقنلب یرلکدلکتسارو
 ناصع نالعا هلا دن ودم یرلاوب یکهدننهرادارغلب هلبا نسون و نی رلکدلبا
 : یتینها كلرللوپ هذه هل هلبا لام ساو بيدا یتسالعر ب ر نالوا نا

 ج



 بوک IA دوس

 هد هبا شابا البئساو طبض تفرط هوشربا یتح بودیا موجه هپ هبمالسا دودح
 رول هک «اردبا تعواقم نیلم رک اس هلبایراب تیانعو نوع هد الع زک |

 یودزا ېې رد رهلکو را رسا نالا هد را هکر عموب هل راتبا تدوعورارف امرهنم |
 لد ه بم ناوا تلصاوم هنا رک هردا ندنکندکک هنلوا لاسرا وامه |
 ردشعلا ترسمربخ رز هد هلح مه |
 ندلوین اسا «درانوکیییدلوانوذ ام ةفارصناو دوع ندتداعسرد یمیعلبا هم

 | ندنفرط یسنلاو باور یزابعت اسب نالکبودک هلوپناتسا ند هنا وو هپ لابو |
 بولوا شعلا لاتسزا هت داعسرد یاهو قاروا نالوا هدنرد هلبا دنا |

 هر وله هدنسس ه رمص ثداوح نالوار ی سانم هلاحو تو هدقار واو )

 هلوحو هصالخت هلق وا ر وی فک راتدوع امرهو اس وباء هدنفرط دارفلب
 نالوا دنلبکو شاب هه كنیلبا موقع هک لب وش - رونلوا جرد هلون ی ر هجرت |
 فئاوط ل تخ رپ بونلوا ثشت هیهبوق تاکرادن |رح و ارپ هد فرطوب ہدنت ارب رغ
 رد هدف وارا :تستو قوس هدودحو زارها هپ با مور ند بلوط انا هه رکسص
 دو قارضتم هرد ومشا زد ابهع ی اغس لبخر هرز وا كارد وکه زکد هرقو

 هفوخو مهو ندنعیدع هلو اقوم اشاپ دم یلسودپا نالو ارومأم هتپ رز وا كن اشاب
 كيدنو ورارف بورک هتتفایق كارف لردپا سارت یتفیو یل اقص بولوا عبا
 یاشاپ  ردلوقنم وید شلبارارف هدنرلتمس اج امل اد نالوا هدنفرصت كنیروهج

 هدقاجونو ردشلوالئ ات هفلاشاپ هلبتسح عاج” نکیاندینادالصا نع موق رم |

 نیهاتش هدکد نسا رکسع نوجا موعه هنیرزوا هیسور ناخ نالوا نک اس 0

 هناعا هنوک هن هبلاراتسم ناخ بوری و رکسعردف ك ی رکی هنسودنک اشاپ یلع

 هیدلعتاودیخد ن, ردشاقرومامیس هدوب و نادغب هکمردشنب هسپارایابلط
 مهر روا یمیچ هلوب ن امش ندمیدلوا عا لاص سا تصخر هللا لاح نا

 هدفرطوب هدب وکم نالوا شلردن وک هپ یچلبا موق مم ندنفرط شاب وری ت وید
 یس هلجنوید قاچ هوار هب یس هل زدرتاونم ییفیکدارغلب_ردلوالاک هنیراشیا
 نالوا شاز هنلبکو شب همه ندشرکبو شقلواریطستوید رد هرزوا تشهد
 هدنعا ق الفا هدلاخ یکی دعس رد هدقعلوا لرادنراخذ ولتیلکهدفرطوپ هدن رب مت
 زوب یدب تارن نالوا دوج ومهدنسا شرکب ردقویرکسعزدف نالوا نط |

 ها هقشب ندرك کهدننیعم كن اشاب نالوارومأم هناشقوف ردپرادقم

 كکب بولوا رد ق زویشب کہ کیا یرکسع مالسالها ہد تعا یکم الفا |
 3 < مج #
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 ۱ رد سوگ تیوع اس هیات نزد
 تاو دیقموردب کم + 3 ایت طب رو طبضو مدقمو روبع تباغ اشاپفسو

 هر هیسایس تروص ھارا ید ندفرطر و ه.ف ط) *هلماجم یا رج اندفرطر بولوا ۱

 کا ناسکس كردیا تیّور سغلاب یصوصخ رهو تمه هرک ابع قوس
 یرایحصن ندرگسع یاهفس نکراب قبح ند داعسرد نو امه یو درا هدنرفس

 | كتا ضرءن کو اکوشو تعا حرج و بض یار اصدو دوهب ی راکدلکت سار

 ا ءرکوب بولوا مولعم یراقدلوا ش 71 راجا « هرتکل زسیدا ولرد وللثم

 هلب راتو و ضم نویامهیودرا ل رهبلک هعوقورلءسینوغی وا هاوقموب ادم
 یا ردشس)دیا لاصدا ۾ هنردا یبدندناو ساراعیح هنسارهگ اشاپ دواد

 بابسا ضعب هلبیسح یبلوا بشم لوجو ریو یکلیدبم كمرک ارادرپس
 عا سو یراقدنص هسنب رخ ندنکیدلبا تک رح ندّلوا لاک |زونه هپرفس

 اغا داهرف یاب يب اسف نیغلاق + داشاب دوادرلب هوبط نالوا صضوص۶ هقنرس

 عج ارهفو اربچ هسیاراو یر رکر ابو هبرع ارکر دقن « د رادکساو هد هن اّتسا

 نوابه يودراو سلب هناوا لابسرا هرکص نوک یکیا هلبا لاس ج وک ټپ ودیا
 بويعو تاناوبحو هب ع ندیا با جا هههار لالخ لد هم لوا لصاو هب هبردآ

 رد جز و برم یک
 رابحا قح هوا لی دی قو بوم هر اییع ندقا رطا هد هلج یعره طوف

 هلآ تروصررب نوکره دهه اوا تصاوم هنس ارت هبردا ندنعب دنلآ هراس

 نوک ینیدنلوا جارخا فیر یاول تح شمرونوا نوش باسنک |
 | وله.تسور رفنرب هلی تارب سند فرط اش اپ نطصمینوبش ابنجوفوص
 بولک ی دارب كباغا هللادنع یاب یوق نم ان نحوغوصو ولع رق رر و
 هروک هنغیدنلوا رابنعاو هدا :N ندر رفت ت راتو و ندر رع کباب یطصم

 بو ردنوک مدا هسیلاراشم هۀلوآ ول هیسور یس هلوقم تايرچ هدنس هعلقوجآ
 ترد كرلتوط دعطو نوا نالوا دوخ ومه داو ي دلوا شم .مردشیا طیض

 هی انا رپ وط ربغص عطف یا رکید بوتلوا ؛لرت ۰ دیا هل هوا یکم هعطق

 بردی ندایووطخ E ب جرا بو دی فو یقین لش

 ! ی ی زره تی
 ف رطب یرط ارب hl برج نالعا یو هوم يقبلوا i هدا

E EREN 
 ا



 روا اھ یو درا

 یتکرح هنن اج هنر دا

۱ hef 1 Fete 

 هلآ تلود لاجر ناناوب هدنوبامه باکر اشاپ مافمناق ینوک یسنرارازاب یمادرف *

 ارجا یادو مسر هتنیراترضح مرک ارادرس ب ودیکه وبا یودرا هدکلرپ
 ردرلشما
 یراترضح ناخ دیملادبع هرزوا هیلعتلود نرربد بأد یخد ینوک اص یمادرف
 ندناو هنس هلکسا ب ویا ار هلبا نویاسه ۀکلف نوجا فیرش یاول عیبشت
 فیرشن هب نصا عانوا هلرب تع هب ا شاپ د واد قر هلواراوس هراوهر بسا
 رضاحرلیدنفا قارشالا بیغنو نیمرتحم نر ردصو مالسالا حس داتصعر و |

 هد اتعع ےسا مح بورویپ فیطات نیرامر کا رادرس هد اعیرا قداوا

 كد هل مان لرجا كرەل ردا تکرح نوت اه یودرا هرکص ندنسارحا

 ینید لرو لوانت هم عطا نالوا شل زو بیترت ندیفصا فرطهدار واو میش |

 ابض بسا نالب روب هدیسشک ندنویا سه فرط رپهررغظ مرک ا رادرسهدنییقع |
 نا هنزدا هلبا فیدر رفظ فی رش یاول بودیارفس مزع قر هوا راوس هراتف |
 | ةن ندناواهبیراصنا بوبا وبا ید یرلترضح ناخ دیاد عو یشغیک |

 نفس نالوا شل زوي هسشیهت نوجما رفسوشا بولواراوس ه نیرانوپامه هکلف |
 ردشعا تدوع هنیرانوبامه یارس ل ردیا اش انوربس ینو پامه

3 % 3K ٣ 3 3 0 3 م ٤ 7 ( 
 زاقاجوا هدنب اب یسعلوارپ صغ یدحکت درم ندنرل اج وا رادحطسو هابس هدقا |
 هدانا ینیدتلوارادصا هبلع ماوا هجو مراب وتکم نالو ارب ی ندنفرط |

 رفس هر هصتساور سن یدهگندرمم رفن زوبشب ید اغا یدبع لل هیهانوک ||
 تروص هدن ی ومأم ضو رف یارجا یدیشعلوا نامرف یسلیا باتش هنویامه |
 | تان ق رەوا لاسراورب رم یزار ا لاجتتسا هعفد حب اقرب هلکمسوک ی خار |
 نیاتقشک 1 هدیلاع ردص روضح داتعمرب نوژصوک یالا هدنسا فک اشاب دواد ۲

 هیهانوک د هبجادبا جارخ او رب ی ینارفن نالوا هدنلبعم هد هسیا شلیا تملخ |
 کلام بصغو ضع كدتهو سخن لتفو م رج ییارقف رفاو ه دنسیلاوحو |

 | ندیرافرط باوتو تاضق ات فاعتم نیم نهدلوا شمع ا ر اسیا از تاکرح [

 | ضم وبد زویشب هسقشب ندن فیدناوا مدفن رار طو ضرب لاف ناوپ د
 | نوبامه یودرا هل خلوا نیفح ینبدلوا غلاب هبیلازویکیا كارغا یکیدنبا

REFE RRsatرم  
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 رخ زن اکولمدیژجدپ بوریدیک توپ اق یه سالاو بوفاطربمدنودع |
 ه رکا را درس تسویرفط تسد ې یون فرش یاول هدنېب هطوا هفی سش

 تایپی هل هج و نالوا ناناش هک و لس «دوتس ك ولم ناش نکردیا میلسن ||

 :ایشاپ قاپ هدنم هرص اداوزافبا نبر نارا ر هش هب رخ هبعداو هیلع ياباصوو
 قيال هود ند ندنس مهلا تناما هنن ادم نوم كفج باج نس |
 نکم یمهلبحادم ڳلن هدي رفقا دره هک روماو مردیا لومأم تقادصو تمدخ

 كتباکشو رکش هلبب هدنفح مدالوا تح ردلویقم هلهجو ره كلوقو در ربلکد
 قطصم ناطلب یرلنهاوج * دارهش ن اروط ه دنا بوید رد ربتعمو رقم
 ياول م رک آر ادربس هلهج وول ردععحم یرلقدبلوا شمروپ اما هم زن توت
 هند اع هبشانواو جارخا هنسارهک اشاپ دواد هليا الاو یالا بولا قد رش
 ردنعلوا جاردا

 هکیآررکیع ابیهگ قرهنلوا ته ابو فارس رنو فلکت ج ارط هدرفسوپ
 ىلا مرم وا تکرح هج دانسکیس هرزوا هج و قجهشبفاب هکر رغسو

 هرکو پ ئچ راپ هب ند بیم ر هسیلاو هبراج مسایم نالوا داتعم یعدق هلیسلوا
 لاونمرتهر زوا راتبسد نانلوا سالن یخ زور نامه لرد لر شاپ فسوب

 ی رش خاس پوکت وپاق نل بیم نس امل او بوقاط ج وغرس یکیا درج
 یوالف هدننالا تداسعسیاول جک هناوب ندی دلو شلیا افتک ) هلیا لست ||

 یدلپا لرت یرانوپ ر وهظو ہظعاردص نکیشماعلوا رت راولش هقیطقو راتسد |

 | ردراشجا ضازعاراتسرپ مسر نمی وید |
 ایشاب ماقمناق هپا یدنفا مالسالا منش ینوک یمچوا كنجارخا تدایعس'یاول |
 هلاحو تفو و.شل روی اببک اروم هو رف ید هنییکبا هلپا بلج هنوبامه نیبام |
 طخ هعطقز اب اط> هیاش اپ مانی اه قرلوا قلعتم هی هیرفسر وماو بسایم |

 | ردشنلوا تارق دنس هطوا ضع دو رول اب هی یلاع باب بولوا رداص نوپامه |
 ۳3 رر> رکاضتدک دا تاقا نوک ید ه دنیسا رگ اشاپدواد يلیوپابه یودرا !

 یعسب نوا كټ هرخالا یدامچ الوا مدببف» نوک کیا .«رزوا.داتعم هلکغا قفح
 سیا نوک لوا ولی را ةبچ ډه وڼراب ریه: ین وکدازب کیا نوا كنم ||

 الیدین مرک ار اادربس هلی رابکچ تیحز هد ایز ءدیلوپ ندیغیدغاب روع دايز كپ
 "ار دارا شز اونو لر هریوراششخب بوشینپ ندن  هسقرا قرهلواراوپس هنپما |
 : ... ريشا تتوج هیابشاپدواد منی ندنا هلیا تم هنیولق بیج كرک اسع ||



 كنو اه یودرا

 ییورخ ندداعسرد
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 ا لوا باب و

 كد هست افو كنب يرانرضج ناخ دیجطا دع E SE ام ی

 زد هدنن اب تاعوقو نالک هروهط

 یاول هر زوا كف تکرح هفرط هيد دبور لاک ال اب یتامزاول فلت ویابه ینودرا
 ح ورسم هجوو نکیآ تبع نهم ها یی مرک | ادرس لب فن زس

 بسنا یهجوت هفرط یفنق لنویامه یودرا هلکشیا دهع ضقنید وله
 مالسالا شو اشاب فسوت مرک ارادریس هراز وا یملوا هراشنساو نکن ییدلوا

 ی رصکب وا شاپ نسخ یزاغ یلریازچ ا ر دنادولقو یدسفا دجناء داز قم
 .نالوا شلر وب نییعتو بصمت یا عماف ن وبا تاکر هرکوت تولوا یساغا

 هفص هد هرهاع یار تلود لاحر رب اسو مارک رودص لابو شاپ نسخ

 هصالخ هړنراکد 2ا یروش نیا هدقع ه دیهاش داب روض > ادور ولا. هنوپ ابه
 قاضتفا هراشتسالاب هداروا هد وهو هنسنار فک هن ردا كوبا مه یو درا تروشم

 تکرح هلهجواو اهنا ر ولب روک بسانم یملوا هچوټ هفرط هن هروکهلاحو تقو

 دق هرحال |یداج یسهنس ۱۲۰۲ )نامه نیغلوا ثراص ندننروص قوا

 تناود لاجرو الگو ارزو امو۶ یناو کس یسنربارازاب یش كن رامو ی نوط

 نا طاب هدنراکدتزا ,ممگ هدب اطاس یارسب سعشلا ع ولط دعب تنطاس ناکراو

 | فیس هعطق ربو رریو سکربترهوحم هسالبو مص یه چوغ رس یکیاهنش اب
 ۴ و



 وب ۱۳ بوس

 ندقرطاوا ETE هنکلام هچ هلعج یرکسع یلناقع واتیلکهتشاپ

 هللا نونامهیودرا هدلاحوب تولوا روح هب هظذاحم یر دودح زوم ید ۱

۳ 
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 | كديمالسارک اسع دارذا هدب رح تیادب هکنوج هدقدلواموعهندلوق هنر وا ید |
 | تلوص هن اراک ادف كپ هند قرهلوا هداسلاقوف یراشهاوخو قوش هکنج |

 أ هدنران اب یرلکب هرد یک یرالغوا ناععهرفو هدازراحو ندنرلکدتا موعهو ۱

 ۰ ا و لبو ره ءام ندنیدلوا رتکب یپ ادفو رواک نج ق وح کپ

 قضلوا امور ههطع تاحوتف هر زواقلوا ههلا تانعرا بوصا کام

 | فوخ ند هبراسح لد هبیدعم ق رهلوازارد یرانابز كشیرایلفرط برح هلی

 یسغلوا زارا تاشاسم تروص هدصوصخره هپ ول هجو هبسور هلبازاتحاو

 بناوطیبس بناج هاکو هتلود یالکو هاک ی راه طخ وب وید شبا اطخ فرص
 ناشو مان یلبخید اشاپ فسوب هل راسلوب نادیم هک دانساوو زع هتنطلس

 ابقاعتم هقشب ندنکیدلک هعوفو تاعیاضیلک هدنناج هبسور هد هسا شغارف
 جد هرا فزرطورب هرکص ندکد تا داد مسایررب ناناوا اليسا درول دج

 شار رض نده یامرس نکرید عهدبا راک اشاپ فسوب ندن رلکدلبا یطختو یدعت
 | یک نط نکیاهدند اقتعا رک هلا عرف د ملقاو رب شا هدنچا دنسرپ و یقپداوا

 كنهیلعلودو ندنغ دلو ادوقفم هربخذو هجقاو نوچ واک رغس "هل اف بویمبچ
 كټ ادحرمس هداتسش مان کک نیاز زاب یم هبت ھر کا سعڑ کا
 ءارادنوبلح هلتفو ید یب رکسع مش نالک مزالییئرت هح هعشل ۱ نومصسهظفاح

 ناطلص هدلاح یتیدلاق تبرطضمو رحاع ندنس هظفاحم لدودح ندنکیدم هدا

 نیکشاسولح یرلپرمطحناخمملس ناطلس هلتافو كني رلّیرمضح ناخدیط ادع

 یان باخ یتش نره یواز شات نا ی فازا لوخ انا قش#
 یو درا هنوک ندنوک هلببسح ییقفوم مذع كن اشاپ نسخ لةم “ور «دعب و
 اتشاپ فسو» هدانا یکیدلک تب روبحم هحل ص قر هلوا دتشمنعض كنوب امه
 دس ا کم | نی رف باب یی داوا شج لر هلي ر ونک هنرادص ماقم هنپ

 ر دش زب دتا

 یا هجو ر یالیصفت كن اع وق وفور ات هلا تا را نالو عوفو هد هراوش هتشا |

 ناخ دلا درع ندنحو رخ كن ونامهیودرا لوا باب بونلوا نایب هدبا یکا ||

 ردق هتم را هبسو ندا لس سولج ین بو فو كرات مضح
 . لدي واح یباقو نالوا
 ae و و و سس توس سس

rer 



 pe ۱۲ ادم
 ڪڪ ج 2

 تکرح هنفرط هح هرواشملاب هداروا ند نغبدلوا ل وهج تکحرح ٽم“
 ی رکی یرکسع فیضطومو میظدنم كنه لعتلود قنا بولوارکرارق

 نکبا یرکتسع ی رب كناپورواو ایمارلنوب قر هلواولفاجوا راسو |
 شاعمرادمراهفولع نالوا ص صح هراقاجواو كورم یرلیدق نوناق ارخوم
 تاصیصخت نیفلوا لولم یهورکع قب رط كل ربو هنابوسنمصعب هرزواقلوا
 لتحیاماسظن كرلفاجوا هنوک ندنوک هلکهردشک د نیسعیبط یارح هیرکسص

 ماهسا تناسب یر هلوا لک أم هنت افلعتمو عانا كتوپ كنوش هبرکسع فااظوو
 خاطرب رافاجواو تداع یمهحودقم لوصا یا اص بولا یک تاصطاقمو

 لاج هدنجورخ نوپامه یودرا هلغلوا ترابع ندنارفن لیلف لقا هليا ناطب اض
 لب وب و بو دیا سم تجاخ هغمردلوط یر هتروا هلعج یفاضصا راسو یجیاقو

 هدیا قرفت ندمروک ین زوپ نمش د بوبمارپ هشيارب هسسیا تارغن یسهلوقمیترد
 یرکسع قوژوب یشاپ هلی هبهامو یریهکی قر هلیزاب یاسا اددحت ندنراکدلک
 كتلود ید هن ا يقر نالوب عوقو هدنروصوب بو دیا سم جایتحا هنکرادن
 كر هی او هب هی رکسع فراصمیم هعدق تاصیصخت ندنخیدلوا یغلوشرات
 یکیدمهدا هیدأت یر هپ رکسع بحباوم یس هنبزخ یریم هلي هدشیاساو ځص مای
 یدر ولک هعوقو رادانفو هنتف هرص هرا هدنجا یرکسع هلنهج
 هنس ههح او نعد زونهنوبامهیودرا ید هرکو ب هرزوا قلوا ندلپفوب هنشا
 یدیشایار وهظ داضق هنتف هدنییراب رصکی ندمراو
 نکیشفا صیص2 هفولع هیافکر ادقم هنیراظفعتسم عالق هیلعنلود لصالافو
 ذخا یزربا-سو یراطب اض یناجوا هدند اعسرد ید نسی نکا كبجاوموب
 هنبینرت رکسع یلک نوچا یسهظفاسح كنادحرسزکناب ید ندنرلکدلیا
 یدیشلوا حاتح هنفرمص «ربفو علابمو
 مزال یساشنا هتیرزوا هنوط هلجزا بولوا ناصقنیلک هدهیرفس بابسا هکوبلاح
 هنفرطنیدو بوم دیک ننامجدارفلب ندنفیدمهواراضحایتاودا یرپوک نالک |
 یدیشاکتبروبح هر ورم هفرطوشراق هلراقیاق قر لوا تبرع نانع فطع |
 فسوب ندنداشکر فشقر هلوا اور یرانلاح ساب ندرفظ تروص ارظن هلاحو |

 هناطربرواکنج یمیلاها هنسوب نکیشلک ت لاج هنب راپلفرط برحو تمادن هپاشاپ
 ندنراکدلکه پا هظفابسح نب رادوډح هارب هعفادم هبولچ وربند هنوا بولوا
 كب یاب روام یس هدوب و نالفاو بویم هب هلورابا یرک انب تص هست نددفرط لوا

 6 شاب
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 دو ۱ ۳
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 بلج یت موف رع نیعلبا بولوا دقغ تروشعساع هدبلاع باب ینو که شب
 ةموف لع یا یدنفا مالالا حش هللا ظعاردص قردوا راتضحاو

 ردا سو یدشلوارارغاتفو قوح هلا هدوهبب تام اک د دعس لزا تاطخ |
 اخ وب نسنمردبا د ر یم رف رککیدلنآ السا هدهاعم فالخ یدلوا مولعم

 تترایضعت ندداوم نالوا هیک ع زانم هد ةا م وق مع علیا هدن رلکدیدیسسرید هن |

 کل غرف دفا هل وب نکن هدتنعز قلوا شّعلوا توعد هد تعط ےس هب وشت
 هنلود هلا ارد نغدلو ارش هب هر نوصل ربا شوک ی بلک ئ :داد رسا

 یدنفا مالسالا جش نابه ندن_ ودم هلو یشرب كخ هبدیرغ ندتکعد مهزاب

 تودیا اغد رب  ahaیدب یرازومآمژ رانا ین ارت شاو
 رد لف فیق ولو لارا هب هلق

 هدشن ال هیتلوا قضهلوا لسصاو هیولیشو ز یرتخ قیقوتو شح كنيچلبا
 جارخ اه رک هرق دابا بیت رهلیفس ةع ایک دن ریکو راع نون اغتود نالوا بهم
 هد هنا راے دنا راس ناربا هشرابضهب نشت افتس یراجف هیلو ءلردیا
 هراپ شب ب ولو ناب رپ هفارطا ین هاجج لک زو ظا در وف دی درب اتم
 تولک هی راضح یاوفراغا كز هشود اخو ید یرلنویلاق ةعطقررکح بوط
 ۱ رادشکاوا طق ر هب «رهام هناسر هلا ذخا لاعزد ندنشدلوا شهار وت
 ندو داوا س یا ترفن اتش سوم دانا یودنلوا برحنالعا حورشع هحورب

 ردق هتفو لوا تولاق هراهب یعوقو کا دعص# خال یبو رخ كوزا یودرا
 نات هدا للحب طعف نوتلوا حس زاخر ةر وغلو دودخ دلو نادنفرط

 : ` ردشىلوئ ع وفویسم زاح نوربلقرب هدنالخوب هززوا یعیدنلوا
 نفتو مزکارادرنم هل نوپامهیودرا هدولح ا نالوا رازراکے سوم |

 هلکیخا برخ نالبعا قد ول هنگ هوژوا كیا ت ؟رح هنفرط هاو ر اشاب

 راخاود یو ښاد هنشر رس كاتشاب تفس ون هل تهج وب و لاتسح یکتا رل ھم

 نامةت هد ةلقن تاوداو ب رفس ف اتنا هعشو ندندغب دلوالاکشا «دنعع

 هدننکب رحم نوت اره اشاندواد یا ویامه یو دراالوا ندتفشدلوا هدا ز ۱

 لضن یفسو كتضبو یشیدلوا كنید قوس ودزا هساکیلکج تب واط
 هفمالکحا تفولوا ابشاپ فقس وب کو دیا طونم هب بسا رد-عو میظعرها

 ناوسنه خد هدسفدلراو هن زذا هش و هن بکش ها لاح هیون ال اب ||



Fereوب ۱۰  

 ویو ۱ ی ۱ توت
 تردابم هنلتق بنسالب لر وغیل یسهدوب و نادغب دص معو .یدنلوا در
 هنتلود هیس ور نوجا ین اج صیلخت موق رع "یرارف ردظورش راضم یسقلوا

 :یکیدغا تباعر هنیرب كطو رشردقوب ماد هنتکلم هیلعتلود شا. اجل اورارف
 زعسود هلن اش كمريو و نمر و یوق یزارف ید یلود هپسسو ر هلتهج
 نیتموقص نیتکلم ردیا اعدا یسهلوا تیاعر هنط و ریش كنشکلم ذهب عفو

 تایتارانوپ ردهمنلا یرب ندن انوزع نالوا عفاو هدسنقح لیکو س ولیسنوق
 یهدنوربلق ملکدزومأعو e E هنایدبو لزعو زام هنلوا لزع هخفدملوا

 یماظعا ز وط ردق كج هديا امو هی لیزوا طقفردکن هیسنور ی رالوکز وط
 هدکلی و هن لیزوا ارز ردوو یغیدنلوا تغلاح ید هدو تنولوا دبویشما

 تعبس ینیعو بن مدا هسعرف ردیفاک هسوفن كيب زویزوط نالوا
 تمصن سولسنوق مزب بولواند داوم شهاسملوا ع یصت هدط و شو شماعا

 راتیوعص زد فوت هدسنبصذ كش رب رهنکیا حیصمهدطقارشمکلکقبا
 بی هنسلوا لاقو ليف تخ وم هدراهحرد ول كنس هدام سبلقت ز ونلبسوک

 عادم” الصا یدلوپ ع وغو راتباکسش ردقوب ند خرط هل تخلوا یسیلاوردلج
 قلود هیسور ندنا رولبب ماع هلسجج تبعیت ه هیسسور کاخیلکرا یدقلوا
 نی_فلوا نب ام كب هرکیدنکی یتادافاو تاداریا كنیفرط هساکعد زا هلوا راف

 كلولیاو یعشب نوا تالاوش,ب ونلوا هسل اکم طاب ی ها هلماک تن ایم هلی

 دنول نالوا یس هدرک اینجا كب امشاب نسخ, یزااغابرد نادونق ین وکی جوا
 سل دفع لر دیا تاق الم فوه ال وب هلیا یدنفا یضرف نایطبم تب هدنکلشفح

 لوید تقف اع هدنسی راغ داو بلط كف رط قیاسبلاقاک ہد ةکدنیا لاکم

 همان تدور هب هلاکممرک امزک مز ل رهلبر وکت نی ابعو دعب هدنروص كج هی
 سلج نا تنلو دفع ین وک ی زوقط یعرکم ثكلاوش هرکی ندک لو و مات هلی ||

 تنسسپچلیا مییسور ینوکه بن شپ نبا هل عبرت یفرط برح هدنرووش»
 ردف هت قولواناو نوک ج وا ردق هنوکهبنشجپ هدکدلرب و رارف هسا ریدلاق
 ردپا رارف هسردیا رات1 موق ره خیچلیا ارب زب ردبلمامیا زواج هجراخ سلحموب
 رد شاه هی هلر درو نیما هرز وا كا مکه سکر ح مظعا ردصوند

 رب هدام دل ینیدنلوا نح كموغ ره نیا هدن کس ی رک تللاوش

 هن چاوت اون ینوک یز وقط ییرکكهوقر هام هد هسا شلو
 یغیدلوا مقاو نوکه بنصب یعچوا كن هدعملا یدقیفوتو سیح تولب رپورارف ۱

 ٩6 یتافیرشن #



geی 1  

 نوک ور نولو یی وب ۱) ح بو ریدشکد قنا هدنت الاکم ۱

 یرارف یدنفایضیق هدهلاکم سلح نانلوا دقع هلی موق ره رس هدنس هب ك
 دیکو سولسنوق هبسو ر نالوا هدن ادغب و قالفاو یبدر كنس هدوب و نادغب

 مولعمرادقم نالوا صصخم هنسبل اهایژواندنرللوک نو ربلفو ییلیدبتو لزع

 :اعداو تلط یسارجا هب و تیام 'هلماعم هدنفح یراص نیفرطو یاطعاز وط

 باوجرپ نکیسشٌملو ادا ارا مد ةه ند نکی نع هم رقر هداموب هقسشب ندکد تبا

 El نکماغا یدصنهباوج لد هتقو وبر اد هیاهف ع زانمداوم کت

 اوم ضعب ندر وب و ردبا ر اشا یتروص نکماسلا هرظن ننکوشو ناش
 هم یعوقو ید هدو ردغ هرم راج هد زککلام هک لب وش راپا حشر

 هلکیا تشن ندنسما لوا نیبعت رومأم ندهیلعلود فرط هرارپ ندیا باسجا
 نوما نزار وما منو طوزرشس هطفاح هزاري نالک مزال ندنکلام هبسور

 هد سما لوا هی رق یرلکدلک هديا دش دما لمر اجت بالی دعو یسغلو نیبعن روم ًامررب
 یموصخو ب هرزوا لود دعاوف هلکلک مزال یس هماقاو بصن كه یک نیمتهر

 ندزکفرط كنناخ سبلفنو یسغ الفوب زکر هنّیفس راجتو ردپا امدا هبلعنلود

 ندنفرط یدنکف وفاسلپ وپ كد رولک مزال یسماقلوا تاجو بععت
 نکردیا لومأم تادافا صعب راد هنس هوست تروص لداوم نالک هلو دار

 رظن هنس هن ادل هروط هلیس هوالع را هدام ضعب ندیکی هلپ وب كنب دنفا سیر
 نالکم زال یس ارحا اد هع هکر دشا هلباسعم هله جو وب قر هقاب هلا نھن

 ماطرب كل ر دپا ءوالع یخد ه دپ دج داوم ضعب نکیآ راو هیچ داوم هجن وب

 یار كنس هچیروطاربما هیسور رونلوا بج هزکعاداریا هدام قج هیلوا |

0 
 ینپدلواتوفصو یتسود طارش هطفاحو ترا رومالیهسنو نیفرط ةبفصن
 بیعصا اسم ادنمراشبا ر وپ هنلوا ارجا ینالخ ند هیلمالود فرط هدسااح
 یدنلوا دفع طورش هعفد چ وا راد هنیرلتکلم ن ادب و قالف ارد هدفعلوا

 ردقوب ینبدنلوا تیار هند رب كن هر وکم ذم طو رس ندهیلعتلود فرط
 نکیآ طو شم هح ا رص یراماشلوا لزع ق.یص قبص كرلکب هل زا
 كنس هدوبو الفا الاح هقسُب ندنوب نیس هدکا بصذو لزع ندفرطرب نیس

 مس jrrete ی ی یر ۱

 ۱ کلین هد هدام رهرکیدمرپ و باوجر خد هرکصن دک د لک ب ودنیک ن دمر و

۱ 



Feروبیک رب  

 یرلکدلکهدیا ور كنيرافوسلیف هن امزو ترضم بجوم هکو لم نالوا یحاص
 تحوتسم ناشام هنهاوطد ك هن رف هد « داموب هلغلوا تب وقت راده هیس سس

 ینکو دیا ند ل اح هم زال ف اکتنسا ندنسهب اتم هنر وصوب نیفلوا هیظع رب ذاحم

 كنس هطاصم هیلعتلود فزو ژ رکو هب زف لرکه بلع ءانب یدیشلیا فارتعا |
 هندامسردرلیسلیا هد هوار اش غیکه نیر اکیا لیا هیبنت هن رایحلبا یتروص یساقبا
 یتح بویخارب ندلا نوتب نوش, ین اهلعت كليك وپ هنب یسبسلبا هیسو ر ه دنرتدوع
 | نالوار اک رد كت هنيرنف هدنهح هیلعتلود یالاومو دادو كنه هلیاول هسنارف

 یر هنلوا لج هل اتحا قلوا شلیا تعباتم ید لود هسنارف هنیدصقءوس

 موقرعریضس نیفعلوا بلط تاح اضپا هلیار اضحا هب ی اع باب یسپچلیا هسنارف
 امدسقم حدر وکس ندنکی دلبارب یر وکس موفره میقم هدخروبسزپ ییفیک
 نالوا شلوا میظنت هلیطسوت ك هسنارف « دننیب یتاود هیسس ور هلیا هیلعتلود
 كنسېچلپا هیسو ر یکه داو انسا نکیا منلم هدندنع لود هسنارفیساقب كفاغنا

 یر ناف نود رکا نودا لپ فول ن زلمکزوربش هری
 اسر ینکج «دیا لج هنسیدعتو ردغ كن هبسور یتلود هسنارف هسرولوا بجوم
 حرصت ییغیدلوا هیضار هئروص ون ید هنیزنق ه دکد تبا ناب هتتلود هیسور

 راد اکوب دعب ایف بودیا هیت یتراسج هعاضوا هلوتموب دوخت دوخ كنیکمنوپو
 یسماقلوا ترشابم هقدعآوا لاؤس هنس لبا هسنارف قم هدلوبناتسا هرانیفبک
 هده سيا شا رب ی یا تڪ رخ هلت المو قفر كنسېجلیا هیس ورو
 بوروا را دود ېح هدنراوج هڼردا یی هن سوپ نا وا لاسرا هلیا تاری رو
 هبسوز لر ڪص هلةملف تراغو ہن ید یار وا هدنس هرا هبوصفم ل اوما
 لضاو دغا كص نالوا لاسرا هنسعلیا هتسنارف ل رکو هتشعلیا

 ندرت یی هلعتلود هرزوا یتایلعت ككغ وپ یسبیلبا هیسو ر ندنفیدعملوا
 لپ راما وا یلاخ ندب وشڏ « رفسو برح یرا بسلبا ابسو رپ و هتلکناو |
 یدتب عازن بونلوا تاشام هنب رافیلکت هجن وب كیول هیسور كد هپ یدو
 هنب رافیلکت یکی دعس ارظن هب راک دلک هديا نابمرد را هد ام هّمشب نکرولبتد

 ند غی دلوا ر اکرد یرلکج هديا داربا را هدام هقشب هثب هلن هسلر و تر وصرب

 تاکسرادت دجنوب سطاح «دنادح رس هله ینج هبمهنلا یس هفرا كوب

 | فرط فرط یتر وص قوا ترشابم هکنج ها ىلع الکوتم نامه نکبشاروک |



 دیو ۷ 9و کک
 سس

 با یسپجلبا هبسور نوک نّک هخلوا نج كن هيلعتلود ةد اعو ارش اعدا شور

  هیسور اسنایو يدر بموقف م ی رارف ادا هد هساکم شل ناناوا دفع

 ۱ هرات و لب اچ نرود متر تب ویو ها هیاعتلو دناراو هنکلام

 ن دنس هفیطو یمولسلوف هبیسور نالوا «دنادفل و قالفاا گاو یونم
 .ندنبیدلوا « دا تڪ ر دیرتشو دهع فالخم هل> ادم هرلشبا جراخ

 واهم خو هجهٍداب از ندا کمال نسهدانن یرا و هدی هدنلوا هتیلاطم قدا

 همت کشاریت هبتلود ید یر هداعراسعو هکعر وک ۍ اوج ندنتاود

 ها ,.ۍشنارواط هنا دمو هبا یيفتسم ړل وب كن دفا نشر «دکدیدیدلبا

 ي دیار شع تب وصتو نیضخرابصج

 تطورش یس» دهم هچرانیقو ارظن هنت :اکرحو راوطا كول هیسو ر جا
 ,يولپا شلپانیسبعنو قوسرکسعرضو رکن هدودخ نوا یمارجا هام
 "خلوت نوت نوتب یبنما كميل علو د ندفرطلوا ءانب هنخیدلوا میاش ینداوح

 هدهرآوش هکد یاش تولوا دکب لاغتشا ه هیب رخ تاکرادت ندفرطرب یظعاردص

 نواب يمهلهف اکرم زکد هرف هسرواوا قجملوا داش یروبق كنج

 ..یلیشع و جارجا هرک د هرق یجدز یک هراپ یتللا قف زوو زغم ناچ قم
 هییداخسرد لب رالوا یڑک هنین اجرف هلبعب رظ تحاپس فزوژو هنپزف هداشآو

 كمرورازف هکنچ نامه كن هیلمتو د هلرب تاعالمبیوثزاو ید یرلوجلیا میم

 لغو طبع كن هیینب ی کو پلا ی دپا راشم چا + دافا هني راعوبتم ال

 ید نادنف رط ابضورت و ۰ هرکی بویلوا ققوورغب هلییسح هیللم هم اض ءو ۱

 هدنکبلاء ضمی ید فزوژ ژ رول اریعایکیدلبااخعا رهتفلاءوفو تلا یس هپ وو

 هلرکو هنزبف درکه لب وا بنت ندر فہ. عوقو یشان ندکشا روههطادانضو هتف
 ی دیا راشقزا ما زیلایغیفو و قلم هرجنآ تفو كيرجهفزو ز |
 | كن هیلعتلودر وبسوم یې اهدا رف تادلوت یارب د هموق رم تخابسیج ۱

 و دنمج هیلعتلود,هلسغلوا ملم ه.دن دزب نود هسننارف نما قب كب راما لاج
 ناتج اكتبو هقاغتا هلی ایسوزپ یتافد »بن ارف یر وهذ دبصف ةوسناهوکرب
 یجد,فزوز, زب .دنکیدلبام السعتسا ی رب اوکر هلن مالعا هدزوژ هل رهنرب

 انشا غچ هبلوا یضار هنلالتا هلیارارقا.یرطخ نالوا ه.دنلزززت كن هیلضنلود
 | كلوني د زف لبا ثادخا ی < زازوهج نانوپندیا تموکح هدیلنا مو ر لصالارفو ۱ 8
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 نوصهسارجا لروک ذم صوصخ هلیار اهشا یفیدلوا هدوپب راظغا هب همان اوج
 لیکو شاپ هیسو ر ابقا_هتم ك هموقم تارب ی مقاولایف یدردپا رارصا نامه
 ندنعاملا هناتسود كن هروک ذم دام هدنوعطمیولوا دراو یس همان اوج ندنفرط

 رومأم فوقالپ  هداوم هلوفموب و راهظا یتروصرارصا هدنسارجا هلر لهاج

 سلح ندنکو دیا شعاوا راصشا یکج هیقا اضتقا قلزاب هنتلود هیسور هلفلوا
 شاب هبسور حو شم هجورب رک یدنفا یضیف نااهلس باکلا سر هدنروشم
 ثئارق یتسهمانباوج روک ذم رکو یب یاس بوتککم نالوا شاردنوک هنلبکو
 اک ف طع هسلح رام لا لاعفناورت ات راهظا یدنفا مالسالا خش هدکدلپا

 یدلوا نکمولعم یوه عدل رادغاکهتشا نس ند هیلءنلود لاجر رک هلج دردبا

 كنو هیسورهدنروصو ید راضح هسلکعد ك دبا ه د افا ین الک «هرکیرطاخ

 كرو باوج هم عطد نامه اکوب ر ولبب هلوا بس انم هت تاشامم هنس اعداوب
 هزس هتشا ىدا مالسالا مش هنیرز وا یرلید زر دنا نطردیا اضتفا

 نابثس رخ یار و تا هب راووب ع هیلب وس ی یی ز اوج مدصوزاوج تك هداموب |
 قب رط یکیا كاج هلبدیک هساوا رفس ردن اقل اب ميظعررولم هلبا هیلعتاود یاب امر
 بلج یتساع ز لاوطوا ی رع ندنبصف شولبسنوق هب هاو كنسهد ردیر
 لطعمندتعار ز هلبا لفت ےک اه یدنکی نیکو مزا رک نسهک ردا

 یاناعز هدنعوفو رغسو كا بارخ یب هیلعتلود كل اغ ورومعم یی رارپ نالوا
 بیرفهزاغوب هلتهج وب و كعسک ین رالوپ ك مالسارک اع هلرپ داسفا ییدموقرم
 ردیراصوصخ كايا طض ین الب یی هبعالسا كل اع رد ق هنر اتم یروسم زا
 ردقنره هداموب «دسیلاع ردص بوتکمو ردلکد راج هل هجو رپ اعرش هداموب |
 زامعیچ كعد هد نکبدب قخندن زبعت روللوا ساقلا هن اتسود هددسدا یتیم هطرش
 ماع کج هزوک تسانم لنتلود هیسور هکریبعت زوطسم ةد همان دهع لصاو

 هب 4راو صوصخ اب ید ندنوب ردبس هر اه هوار اج یصن سولسنوق هدعقاوم
 رولاق ج راخ اطرش عقاومو,لاح نالوا یریذ احم ارپ زرلک مز ال یبصذ سولسنوق
 هبسهد مردی بضع سولسنوق هی هن اځ ر ارظن هنموع كظفلوب ولهبسور الثم
 | قکیدید رد ولرو باوج هحهعط اکوب ردیبک ك بوب ید هنراو ولقیا یعغاشام
 نوجا را هدام هل وغم وب هب هیلعتلودر_هدیکیا ول هبیسور ید یدنفا سو ایقعت
 ینارذپا حوئسرلعضو ریاغمهطو رشولردولرد هسیا ندنراودنکر ولو یباوعد
 تانبب ەد نابغب یرازفصومطبنا لعو یداوم هلوفموب زار هطفح الم چ |
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 صعب ەد تدب ول هیسو ر هلپا هیلعتلود هرز وا یتیدنلوا حاضیاو ح رش هدشنات دلج |
 | مه هد داس ءسرد هر زوا كسلرو تروصرپ اردا روهلط ابپف ع زانم داوم
 داومو بول وا ةا ثاسا نما ح رط تاعفدلاب با فؤقافپ وپ یسېچل با ةو ر
 یرهلوا رابش شا حشر ن دنس هماندهه هجر اذیف یسپ رنک آ كن هروک ذم
 هدنسارحا ی ام هلهجو قج هلوا قفاوم هنهاوطد كطو رش ۀفاکو ل هيسور
 هلترو صر رپ هدر هدام یکیدروک ضم تیام هدنفح یدنک هسپا هیلعتلودو رارصا
 ه> هنس هبا ر ود هعاخندفلس هدب رابدنفا نشر رءدام هن نیک راذتعا

 هلدسح یسی ر اکمل اسمر اکفا كنيرارضح ناخ داده ناطاس بوخ روس

 هنس هب وسن نسح كن هموف مداوم هت روص كج هبمرپ و للخ هنن اش ك هبلعنلود
 تبا هب هیمالسا تلم یم اکحا یارجا لا هموقيم هدهاعم هدهسید رولبشنلاچ

 ید ندسفرطر هلیسلاتوج یرایلفرط برح هدنداسسرد ندنکیدلک نازک
 | یدر ولیشاشوا هلیا هیرغس تاکرادن قرهنلوا ثدالج راهظا 21

 لاق وشن كني راب با ابسورپو هرتلکنا شاپ فسوپ هجوف ملغعاردص هدلاحوب
 برح ید ید نفا دجا ه داز نم مالسالا عش بوشود هنسادوس عرف خف

 نیتوپ سنرپ ید ندنفرط هبسورو هلذلوا یفاوم هيو دنک دج جرت یتروص
 را فیلاکتضهب ید فوف اب وپ هر زوا یت ایان لا بولوا هدنراکفا برح
 یانئاوح ایس هدناج عرف کب هی رق دلاح یخی دلوا« دکلبا باضغا یبهیلعالود
 تاکرادن لر هروشود هن اش یی هیلءتلود یت اف الم هلبا فزوز ر وطار ا هدهار
 یدیشهالشابهکشیا هبلغ یراکفا ب رح اموپف اموپ هلک ا روج هپ هیطابتحا

 بسانم كتلو د هپسو ر هدنص همان دهع هحرانبیفهک یرپ نداق ع زانم داومیح 1

 ه هنراو نیم هنسس هرابع هلوا ر اج یصن سوا نوف « دعفاوم ۀماع یکچهروک
 | كلود هبسور ندنوپ بولوا یصوصخ یداعفاو بصذ یسولسنوف هبسوررپ
  aهناتسود هبلءنلودهد هسسلا نیم هطرس ردعنره هد امو نوجا یسک تعارف

 | بونم همامذر هڼلیکو شاپ هیسور نیما ردص یفرط هدنلام ردیا ساغلا

 مي هج کور اوم و هر چر ت | چ ےک یہا هسور هدانا نیدباوا ر اتتا هناوج قره زا یابی ۰
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 ,نهخكت كازو هنیرب نو عجب ےس دنلوت داوم ردع

 تذک راد هک ی ما او دهج لد هعاطتسالا رد لع منی

 یلک هغلغبچ ندنچیا یت اعوقو كراهنس ہہ ولن اقوب نی نسعلوا یریکفرطو ازفاو |
 | ردنئلوا مادقا

 ندنکو دیا شغلوا نایب هدشلا دلج یت امدقمو باسا كن رار فس هجو هیسور |
 هپ هبت | لیصافت هده سیا قحهنلوا E لوامه ی ودرا هد دلج وب |

 هرزوا قاوا طابرارادم هدسنج علارو تل اب دلاح و طاضتاو هلغح الم تام ۱

 هرفس ع وغو بابسا هد همدفموپ تولپ روک بسانم یدیهم همدقمرپ هد مما لوا
 جرد قده از تام ولعم ضعب نان لوا لاص فسا هروک هپ همخا تاقیفح راد

 رووا داریاو

 تب | كنت هتهگگ تانساو

 = حس سس تست سس

 4 همدم
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 شل ناتو طبض :لدهنجورخ كنوپامه یودرا هبسلوا شفق رویا ها a ق

 نالوا زرح هدنابذ كنخر ات فصاوو شخلواعالطا سکا رخو نکو دیا |
NIندعیاقو یکیدلیا غج كنید فا نخ اد ی  

 شما بیئرتو عج یلقلف هسع وچ همان تابضتم كکب دجحا دی واج یکودیا

eهلی هبلعتلود یت اض نمر وک ذمكي دج ادب واج و و  

 څراون نالوار راد هن ریتلاح صو كنج نالکمر وهظ هدسننپب ی اود هبسور

 داج تودنا بیرو عج هرز وا قلوا دسلح کیا ردیا باتا ند هروهشم

 ری یاموقو نالوا ردق هنس هدعقلا یذ (۱۱۸۷ )ندنخب ران ۰ ۲۲ )هدنلوا ۱

Eیر وارد هنس هنس (۱۱۹۲) هلبا ًادبندروک ذم میراث ید هدنسن اب دلجو  

 كن ويانه ې ودرا ندناو نیر ان فصاوردق هنس هنس ( ۱۲۰۱ ) ندناو یخ رات

 یشخیرانیدنفانسح یتافہ رشت رک ذلا فلاس نالوا فصاو لیذ لد ەئجورخ |
 شاپ دواد كوبا یودراو ی راد ممر ندنلناوا كن ر ات: بدا هدعب و

 هدعبو یتخیرات یروناردق هنس هکراتم هیسور ندننامز ینکرح ندنس ارم
 ییراد قمر كنخ ران فصاو ندن او یخ ران یدنکر دق هنس هنس (۲۰۹) ||

 روکشلا دبع هقشب ندهموقرم یراون ردشلیا یطسنو جرد هلهجو هصالخ ||
 یخ رات هنیرنف كخروم مانارتسقو یخ ران هکمیافرش هرابعلا یبرع كتیدقآ |

 یرهشو یناناخ نیلک ك ي اركيلحو ىرالب ذ یاشلا هحودو ارزولا ةغدجو ||
 هب ناخ ییلس تنطلس لئاوا هلیا یناخ دیم ادع دهعرخاوا كنيدنفا لیعاعسا ||

 ندنتکرح ندنس اروع اشاب دواد كن ونامه ی ودراو یس هر ات نالوا راد |
 طاورو لاو ودرا طق یوا یر راس شیت دهم

 دف بلان نانو مه هام شاتر یو کک ۱ 1

 9 یا دا دما ردي را هط.ضم هسل اکم یتیدسلوا ش
 زر ۲ هلودلا آرم كنیدنفا یاهو یحرات یدنفا مانی ها ۷

 یراکدلباژواجت ن لدح هیچ ابلكفلخو یروهظ ببس كنب رغس یکیا ناسکس |
 نوک هم دو هلی راصوصخ یشالتو فعض كنباعرو یک ك تود ةمدخو

 هدلجوب یخدرانوب ردکج هلاسر ر یلقاق دعال هدنا | یودا مزال قوا مد ||

 تر وشمو هلاکم سلاح نالس هناواتسدرد هعشا ندرانوپ بولوا ذخأم

 تەج|ا سى دەمالقارتافد دوق هلبا ی رلتروص هیععر یاروا راسو ی راهطضم ۱

 ناباش هغقلوا دیق هرات هدرا هنس زځیدلوا هدند دص یعباقو نا قر ەنلوا |
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A ogایم تین تیم وین اب  

 ٤# ےحزا نجرا اب ون و |

 قيا ةح هاشد ابو هلا لیلظ لظ هلیارمشبل | بخ تیناحور دادما هک هل دج ا
 ناخدیحلادبع ىز افلاناطلسلا نانتمایب تم یو و ناشلالیلجناقاخ هانتکا
 مجج كعبار دلجوشا ه دن هن اکولم هاو ضيف باتس كنب وات رضح زهد قا
 یدلواسبم یحدیینرو

 شاپهرارشیک هعب رارصانعمبار و راد دن اعوقو هب راح مانایسهعطق وب کكح راز

 قدص فسنم « درادلج یکلوا هماخور اهنترواکن« دلاح یتیدلوارومو
 فا ناو لیماالصا ندنرفح فاصناو فرط نالوا شاچا هلبا تم اقتساو

 هي یر اکض غو یرادسفرط وب رکه لبا م الا یصضهثرباد فرطرپ و شماعی
 ردشم ایک

 قلواذخ ام هعباردلج وشا یراخ رات كي دج ادب واجو فصاو و بیداو یرونا
 ۳ زره وردا و اا لس دا قمار یکم

 ند هیعسر قارواو ندمالقا دویف كناعوقو ردف لبا ن وازوفط لد هنجو رخ
 کا یدبشعلواراعشا ۰ دکل ان دلج هم اخ کودبا شعلق ناصقن ل اکا هلی ذخا

 | طض ید قا نسح یقا فشن هرکص ندن روم اف ابا كفصاو |
 # دعیافو ٩6
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 یراقدنلوا لاسرا هب یوتشز لراصخ مع

 یدنک هلا ٩
 ی رو صح تدش كبعع» او )یسالیئسا كني رازاغوب هنوطو كنسهعلق لک 44 ۱

 یتدوع هپ اتشم كوب امه یودرا ۰
 تا
 یزاذکو تشک « دن رفرط یرازاب یلغوا ییباحو هحازوف كمرکا رادرس
 یدورو هت داعسرد تاک ۽ ۷ و

 و السا كنس هاو لیععسا

 یل كاشاپ نح یلقحم"ور
 یرغلو ق كنسضاف ودزاو یرادص ا كناشار ر یس ول هحوق

 ینیدنلوا نو لزغ كن هدازیدیج
 یاهو ns يک كنیدنفا قیفوت

 . یرلفالطاو وفع كنالگنالوا قو یه اتات كنیدنفا یکم

 بصلو لزع ۱

 نواه یودراتاعوقو صعب

 هڪ اط اب اب و نضطرعنو زواج 29 را لدا او جا كرلول هسور

 یژلکدتبا موق
 یتر وص هحناش نانلوا ت ءارق نوجا عیش یرک اس
 یتدوع هلت ر ومار هنا بفعردو یتیکزحن هنفرط نیحام لر وب اههیودرا

 یس البئسا ترک كن هپانا هلیس ه داح اشاپ لاطب

 هان مش عباقو
 یس هکراتم هیسور هلدش هلاصم هک

 یس هذ اصم هسور

 نا



 هغی |
 لی وصو هل ره هزوب كيوي اه یو درا ۳۰۹ |

 یناوعزو هزوب ۰ ۱

 یب رهطم ليا ۱

 لاح هجر كندنفا یرح ۳

 نامرکقا هدانا ینندلوا نیشن اشم بولک هب ع كنوامهیودرا ۰۵
 یرلق دناوا البئسا كمالسالا حذو هردنمسو دارغلبو ۰۰
 نوابه ط> تروص ۰

 یترادص تان اشاپ نسح یزاف یرب ارج هلیلزع كن اشاپ نسح ارعک ۳۹
 ح ی رالتق كنب دنفا ییوتکم هلبا یلاع ردص یادنهک ۳۳۸[

 ینازاحم یارجا *ارایضب هنیرزوا یسالیئسا لردنب ۶۱

 یتیدنلوادعع قافتا هدهاعم هلباولاسورپ ۳۶۸ ||

 س همانقافتا اسورر ۸ ۱

 قرادص كناشاپ نسح یلفحسور هلیافو كن شاپ نسح یزاغ ۲
 | = تالدبت صع نالک هر وهط هلتهجوبو ا

 یرازو كن اشاپ دوم یهردوفشا ۱

 هی قد رط تاهوقو صعب ۲
 دیفس رم دبراخ ۳۷۳۱

 هایس ی برا ۳۷۰ |
 ناتسب ع لاوحا ۷

 )نمی دو)تس الفشا كبس هعلقفطا دنس انا هیرغمریبادن عن ۲
 ۱ یی رفظم یکو کرب دا

 ۱ نواه زعخ تروص ۲
 یروبعورو رم هب کر وکربندناو هغ سور ن دنس ار ییعشكنوبامهیودرا ۷
 RE لاوحا ۳۹۸

 یس هده اعم سابنشیر 2۰

 یس هکراتم ہیک ۰6 |

 یتکرح هن اج هزتسلس ندناو یت دوع هنحهسور كيويامه یدرا ۶2 |
 ییادعاولتف كکب ینادروام ۰۰۰|

۱ 
۱ 



۳۰۱ 

۳۷ 
۳۰ 

o eeوب هک  

 ۱ دنا
 یلرکنفرس هر هلبلرع ندعلنادوش كن اشاپ نسح یزاع ۶۱

 هب یمتالاحو عیافو ضعب و) ینلنادوبق كن اشاپنیسح لدی رکو ۰
 هلبا یتورخ هیارهک كن ویامه یودراو )ی دادنماو ماود كيرح
 ینابب كنس هعفو صالق
 هب رکسع لاوح ا ضعت
 هیکلم لاوحا
 یندذللوا دفع تروشم سلح «دنوبامهروضح
 هدب دج تاماظن صعب

 هلام روما

 ییعونم كيسو رز "یناوا
 هلبا تارباحو ث الاکم نالوا هلما ارفس ضعب راد هی هرضاح لاوحا

 ینافنا ج وسا هما

 ر وص قافتا ةماندهع نانلوادفع هلباجوسا

 ی كناشاب .فسو هدنساشا زر ت ا

 یترادص كن اشاپ نسح ۰۰۰

 یالطاو وفع كن اشاپ دوڅ ی هردوعشا
 ینلابا ك كنب دنفا دار ناو

 تک و
 یی كر «داز ی درج چ

 یلاحهجرت لنیدنفا فی رش ۰
 یعوقو تالدبن ضع هعوباسهنیبام

 میظع ناراب طوقس) یییدلوا یمادنشک «دااو كن اغا فسو ۰

 هل راز ع وفو
 و دعوو ناشهوف

 یروبع هنفرط لیاریا كتويامهیودرا
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 یتروص ذس نانلا هلق ندهیلعتلود فرط هرز وا قملوااطعا هیولایسورپ
 ینیدنلوا هملاکم هلیسیصلدا جب را

 یس هال لنسبجلیا ج وسارااد هی هب رح ربات
 نایلعت نالک هتسعلیا حج وسا

 یس هی رکسع لاوحا تن هیلدتود
 ییطاسوت تیفیک هنس هحاصم تولد هلا هبلعتاود كول ەسنارف
 یبصن كناشاپ طاص هنیرب هلیلزع كلاشاپ نط صم ماقما
 یعوقو تروشم هدنغانوق مالسالا جش راد هنقافتا حب وسا

 یدفع سلح هدودراو هلاکمنانلوا لبس ےلبا ےہ وسا

 یهخک تر وص «دنوبامهیودرا دنس كج هل ربو هبولایسو رپ
 هراشتسا نانلوا « دنسوف مالسالا مش راد هنس ۵ دام وا اسورپ

 هل اکم هیسعلیا ایسورپ هعفد

 یییدنلوا حرج م دنوبامهیودرا كنس هدام ج وسا
 ییغیک یس هقب اض ءم كنوپامهیودرا
 هر ص نما بصنو لع

 یرانافو كب اشاپ نام هلیا شاپ نسح سکرح

 ناخ میس ناطلسسولجو ناخ دیج لاد .ع تاطاس تأقو

 یتبط السو ناکدارهش كنیرلترضح ناخ دیجلادع
 تاوذ نالوا شمک هنرادص ماعم هدیناخ دیج رود
 مالسالا اشم

 |ےماو ارزورمهاشم ضعب هلبارانلوا لثان هی ینادوبق دنسم
 هراسوارعشو اعرمهاشم

 نالک هروهظ ردق هنس هکراتم هیسور ندناخ میلس سولج ( ین ان بای )

 رد هدئناب تاعوقو :

 يالا جاد ییالا ناطلس هدلاو
 2 یالطا كن اع نانلوب « دانم

 یلاوحا كالعوا یلع كحوک ۴

 سس سیم

 تم میس

 ملک |



N.یسالبئساو « «رمصاحتیفیک كنتوخ  

 یتابرا عاود ۸
 ییروصحمكنیزوا ۸۱

 یرلازع كن اخیارکز ابهش هلی رکسعرس ین اج لیعمسا ۰ ۳1

 یزوا ی البئسا ۱۰6 | 1

 یمن جوسا هبا هور ا
 هبل امو هنکلم لاوحا ۱۱۴ ||

 یترازو كن اشاپ هللا دبع یراص 4\1 ۳1

 یتبدلوارکذ ت لنضارفتسا هجا ن داپ وروا ۰

 يريغت كن هکس ۲ 3
 ۱ تارک اذنو تالاکم .ناشلوا هر || رقیس ر و ری صو ترح هدندا-ءهبرد ۶ 9

 تاعوقو صعب نالک هروهط هدانناوب و €

 یرلک دلبا ضرع طسوت زره ص كنابنایساو هسدارُو ۱۳۹ 1

 یکیدتسا كا یاغنا هلی هیلعتاود كولابسورپ ۱۳۴

 یعوقوقب رح «دیلاع باا 1 2
 یعوقو تروشم هدن هامه یودرا راد هنصوصخ قاقنا دفع هلباولایسو رب ۷ 3

 یسهعالكنسعلنا هسدارفو یر روت كتسيعليا اسورپ ۱۹ 2

\oeییدنلوا دفع تر ودم نسلحهدنخانوق مالسالا حش  

 ینبدنلوا تردابم هب هملاکم هل سلبا اسورپ فا

 | یرب رفت كنسبلیاجوسا | ۷١

 ینیدنلوا دعع تروشم سلخ هعفد هدنعانوق مالسالا ج ۱۷

 یب دنلوا هل اکم رار کی هلیسیعلیا اسورب ۲

 هل رالی هسنارفو جب وسار) یتروص كني دنس قافنا کیدتسا كنولاسورپ ۱۷۹

 ۱ تن 7
 یی دنلوا تر وشم هدنعانوف ماللسالا حش ۱۷۵ ِ

 لاوحا كن دحرس هبسور ۸

 وب C هم

 یییدلوا نیشن اشم ه ره" ور كوا اہھ یودرا

 هرکص ندنسالینسا رار ا دص شاب

2۳۳ 



 ۱ هک مباردلح تسرهف # ۱

 ۱ نی
 ناخ دیطادسبع ندتکرحو جورخ كنونامه یودرا ( لوا باب ) ۱۶|

 رد هدشن اب تاعوقو نالکهروهلن ل د هنت افو كن رلترضح ۰۰

 1 3 جو رخ لع ترد كن ونامهیودرا ۷

 : یتکر> هنن اج هیردا كروامهیودرا ٩

 نوبامه یاغود حب ورخ ۲۱|

 ا یکرح هنیرابناح ندو و هیفوص ن د هنردا كلو اه یودرا ۰

 تاعوقو نالک هر وهظ ِ

 ۱ ,یمالینسا تنسهصقشاب 4

 1 یتاموقو هنسوب ۰۱
 5 ۱ یدادرسا كس صف ساب ۳۱۱

 ىل كنيدنفآ نسح) یننو لزع كني دنفآ هللادبع یسیضاقودرا ۴
 یوقو داف ه دنحا رب ره 4

 یکاشکس كنس هقن اط یرھکب هود ٩

 یتلدنلوانیعن یرکسعرس ودرا كناشاپنسح |٣۷

 یعق كن هاعرازال هلسهبراخ یکلوا ك اشاپ یسحرکسع رس ۱

 هر شام مرک ارادرسو هر داهم هژس هر : راغ یک لناشاب کی 3

 ا اشاب شو ینیدنلوا مش انا و

 هراس تاحوتف هلسهبرامششو) یروم هفرطوشراق كنویاهیودرا ۱ |
 ٥ هک ذقف ۱ 1

E ۷فراز و عفر  
 یاوخاكنفرط هنس و ۷۳
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